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ZPRAVODAJlistopad 2011

z d a r m a

Vážení přátelé,
dovolte mi smutné ohlédnutí za od-
chodem paní Květy Svátkové z po-
zemského života.
Když jsem se v roce 2000 přestěho-
vala do Újezda nad Lesy, dostalo se
mi této rady- přihlaš se k zahrádká-
řům, seniorům a tzv. chorobám.
K zahrádce mám sice blízký vztah,
ale nekamarádí se se mnou – za-
hrádkáře jsem prozatím vynechala.
Svaz postižený civilizačními choro-
bami (SPCCH) – to je moje parketa.
Stačilo se jen přehlásit. Seniory, ty
jsem požádala o členství.
Nepoznala jsem lepšího a fundova-
nějšího organizátora kulturních se-
tkání v mnoha podobách, jako byla
paní Květa Svátková. Byla dámou
v tom pravém slova smyslu. Možná
si újezdští spoluobčané neuvědomo-
vali, jak nás kultivovala, předávala

STÁTNÍ SVÁTEK
17. listopadu 1939 byly uza-
vřeny české vysoké školy, při
noční razii na vysokoškolských
kolejích bylo zatčeno 1200 stu-
dentů, mnozí byli popraveni
a uvězněni v koncentračních tá-
borech. Taková byla reakce na-
cistických okupantů na demon-
strace při oslavách českosloven-
ského státního svátku 28. října .
Pohřeb studenta Jana Opletala,
jedné z obětí represí, se stal dal-
ším protestem proti okupaci.

17. listopadu 1989 se stu-
dentský vzpomínkový průvod
k padesátému výročí tragických
událostí , které dolehly zejména
na budoucnost národa, změnil
v mírumilovnou, ale jasně proti-
režimní demonstraci. Střetnutí
průvodu s ozbrojenými slož-
kami vládnoucí komunistické
strany se stalo rozbuškou pro
následné změny, později pojme-
nované sametová revoluce.

Co si myslí dnešní studenti?
„Je to mezník mezi totalitou
a demokracií, vymezení data
označující vymanění Českoslo-
venska z přímého vlivu komu-
nistického režimu a SSSR, něco
jako před naším letopočtem
a našeho letopočtu. Není to do-
konalé, ale je to to nejlepší, co
se mohlo stát.“

Listopadový Zpravodaj je věno-
ván újezdským školám a škol-
kám. Ať nám útržky vět dneš-
ních studentů sestavené v tuto
symbolickou odpověď připome-
nou státní svátek.

Vše nejlepší ke státnímu svátku
17. listopadu - Dni boje za svo-
bodu a demokracii vám přeje

Karla Jakob Čechová,redakce.

nám krásno a nadšení pro ně.
Dámou, která měla pro každého
vlídné slovo – nepamatuji si, že by
někoho zarmoutila, okřikla, nene-

chala pronést jiný náhled, než měla
ona sama. Dámou, která předem
shlédla většinu divadel – věděla, co
vybrat, aby nám naservírovala nád-
herný zážitek.
Dámou, která nás vždy s úsměvem
uvítala i se s námi srdečnými slovy
rozloučila.
Vím, jak milovala Újezd – viděla jsem
ji radostnou na újezdských výsta-
vách a vernisážích u snímků z mládí
i horších časů.
Stále ji vidím před sebou, uprave-
nou, usměvavou, moudrou, vzděla-
nou paní – arbitra elegance a kul-
turnosti v naší újezdské pospolitosti.
Odešla pravá DÁMA ÚJEZDA.
Odešla tiše a zůstává v našich
srdcích.
Napsáno po tichém rozloučení.

Zdeňka Ladová

VZPOMÍNKA NA PANÍ KVĚTU SVÁTKOVOU

na husách podílet, jsou sváteční al-
ternativou svatomartinské rohlíky.
Rohlíky, rohy, nebo také „podkovy
svatého Martina“, jsou velké a slad-
ké, plněné mákem nebo povidly.
Tak dobrou chuť a pokud nepůj-
dete v pátek 11. 11. po svatomar-
tinské koledě, nezapomeňte se
alespoň podívat z okna, zda svatý
Martin na bílém koni letos přijede!

Radostné čekání a příprava na na-
rození Ježíše Krista, neboli Advent,
začne letos v neděli 27. listopadu.
Tajemstvím a symbolikou překy-
pující adventní a pak vánoční čas
odkazuje do pradávné historie, na
slavení židovského svátku světel
Chanuka, či ještě dále, k mnohem
starším „pohanským“ zvykům.
Křesťanství je přetavilo a staroby-
lým obřadům dodalo rozměr na-
děje a sílu mladého vína... zastav-
me se letmo alespoň u dvou.
K pozapomenutým, ale nejpůvab-
nějším, typicky českým průvod-
cům Adventem patří liturgické
zpěvy „roráty“, které provázely
ranní mše od 14. do konce 18. sto-
letí, kdy bylo jejich provozování

ochromeno joseDnskými refor-
mami. V současnosti se tradice ro-
rátů obnovuje na mnoha místech
republiky, v našem farním kostele
můžete místo ranních rorátů na-
vštívit večerní bohoslužby slova,
jejichž data budou přinášet Kalen-
dária.
Mnohem mladším, ale i v součas-
nosti oblíbeným symbolem odpo-
čítávání čtyř týdnů do Vánoc je
adventní věnec. Při jeho výrobě
nebo výběru vám inspirací mohou
být jak módní trendy, tak staro-
dávná symbolika západního křes-
ťanství. Kruh jako symbol věčnosti
a jednoty, zelené větvičky jako
symbol života a postupné zapalo-

vání svíček jako narůstající světlo,
které narozený Spasitel přináší na
svět. Ať budete mít věnec zavě-
šený, nebo položený na stole, pro-
voní a rozzáří prodlužující se pozd-
ně podzimní večery.

Připijte si tedy v letošním Adventu
mladým (Svatomartinským) vínem
a přijměte pozvání na Zvonkový
průvod, při kterém na první ad-
ventní neděli 27. listopadu spo-
lečně rozsvítíme újezdský vánoční
strom.

Kouzelnou dobu adventní vám
přeje za redakci

Karla Jakob Čechová

Škola, základ života str. 4–5
Kulaté stoly, první krok na dlouhé cestě str. 7

Vážení a milí čtenáři, podzim s vel-
kými státními svátky nás pomalu
opouští, poslední příležitostí je
Den boje za svobodu a demokracii
17. listopadu.
Naše nabídka je z jiného soudku –
veděli jste, že v listopadu je možné
slavit i Mezinárodní nekuřácký den
nebo Den nenakupování, který
provázejí happeningy s odmítnu-
tím konzumního způsobu života
a mamutích nákupních center?
Budeme-li se držet domácích svát-
ků a tradic, nesmíme zapomenout
na svátek sv. Martina, patrona vo-
jáků, koní a jezdců, také hus a vi-
nařů. Zatímco historická osoba
Martin se dal pokřtít, odešel z ar-
mády, žil jako poustevník a byl r.
397 jmenován biskupem v Tours,
nejznámější legenda o něm vy-
práví jako o římském vojákovi,
který neváhal rozpůlit svůj plášť,
aby jeho polovinu daroval pro-
mrzlému žebrákovi. Faktem ale je,
že biskup Martin, zakladatel nej-
staršího západoevropského kláš-
tera v Liquqe, nikdy neopustil svůj
prostý způsob života a zemřel jako
mnich v požehnaném věku 80 let.
Když se vrátíme z historie zpět k le-
gendám, objasní se nám tradice
martinské husy jako slavnostní pe-
čínky. Příčinou nešťastného konce
pro husy (ale potěšitelného pro la-
bužníky) je prý hlasité husí kejhání.
Jedna legenda praví, že rušilo bis-
kupa Martina při kázání, druhá, že
prozradilo Martina, který se mezi
husami ukryl před slávou prováze-
jící jeho jmenování biskupem. Pro
milovníky tradice, kteří se ale ne-
chtějí na tomto kulinářském trestu

Procházka listopadem
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Střípky z jednání Rady MČ

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil nové informace stran bytové prob-
lematiky. Týkají se především obdržení příspěvku na bydlení, bydlení pro se-
niory a výměny bytu.
K přečtení a ke stažení jsou na:
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-socialni-a-
obcanske-zalezitosti-ksoz.html
Osobně si je můžete vyzvednout na Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 21,
Staroklánovická 260, v kanceláři č.1 u paní Heřmánkové.

Za KSOZ Radka Lipanovičová

Upozorňujeme vás, že ve dnech od 17. listopadu od 6:00 hod (státní svátek)
do 21. listopadu do 6:00 hod do rána je plánovaná obnova centrálního in-
formačního systému cestovních dokladů s biometrickými prvky (CDBP). Na
základě těchto skutečností nebude možné v úřední den 18. listopadu (pátek)
přijímat žádosti o vydání e pasů a ani vyhotovené e-pasy předávat.

Další nezbytná technologická odstávka systému CDBP v souvislosti se zave-
dením nového systému elektronických občanských průkazů, ale týká se to
i e-pasů, proběhne v termínu od pátku 23. prosince 2011 od 16:00 hod do
2. ledna 2012 do 6:00 hod ráno.
Vzhledem k této odstávce je nutné dodržet tyto termíny:
• Žádosti o občanské průkazy se strojově čitelnými údaji přijímáme od ob-
čanů s trvalým pobytem ve správním obvodu Prahy 21 (Újezd nad Lesy,
Koloděje, Běchovice, Klánovice) do 14. prosince 2011
• Žádosti o občanské průkazy se strojově čitelnými údaji přijímáme od ob-
čanů s trvalým pobytem mimo území správního obvodu Prahy 21 do 30. lis-
topadu 2011
• Žádosti o vydání e pasů budou přijímány do 19. prosince 2011. Do stej-
ného data je možné zapsat titul do vydávaného e-pasu.
V době odstávky systému bude možné vydávat cestovní pas bez strojově či-
telných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Jedná se o tzv. typ pasu
„Blesk“, který je vydáván na půl rok za 1500,- Kč.

Dále upozorňujeme, že od nového roku 2012 nebude možné zapisovat do
cestovních dokladů (e-pasů i do pasů typu „Blesk“) vysokoškolské tituly. Do
již vydaných cestovných pasů je možné zapsat titul do 31. prosince 2011.

Iveta Maczanová, Ilona Hlaváčková, odbor občansko-správní

Od 1. října je otevřen nový sběrný dvůr v MČ Praha Běchovice.
Najdete ho v ulici Podnikatelská, u prvního vjezdu do areálu V.Ú.
Běchovice.
Občané s trvalým pobytem v hl. m. Praze mohou odevzdávat
zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektro-šrot
(pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.), kovový
odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, stavební odpad
z bytových úprav (v množství do 1m³ zdarma), papír, sklo, plasty
a nebezpečný odpad včetně sběru lednic.
Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus
Provozní doba:

Po – Pá 8:30 – 17:00 hod (v letním období do 18:00 hod)
So 8:30 – 15:00 hod tel.: 602 202 191

Vzhledem k přechodu části agendy Odboru sociálních věcí pod Úřad práce Praha a stěhování kanceláří, bude pro-
voz Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 21 a kontaktního pracoviště Úřadu práce Praha 9, odd. státní sociální pod-
pory v Újezdě nad Lesy ve dnech 28. – 30. 12. 2011 omezen a to pouze na vyřízení nejnaléhavějších případů.
Jedná se zejména o agendu hmotné nouze, příspěvku na péči, dávky pro zdravotně tělesně postižené a dávky státní
sociální podpory, jako přídavky na děti, na bydlení, rodičovský příspěvek a další.
Žádáme občany, aby vyřízení svých nároků nenechávali na poslední dny roku, ale přišli v dostatečném předstihu.

Od 1.1.2012 budou kanceláře kontaktního pracoviště Úřadu práce Praha 9,
oddělení státní sociální podpory v Újezdě nad Lesy přesunuty z 1. patra bu-
dovy B do přízemí, vedle podatelny – vstup z hlavního vchodu.
Kanceláře Odboru sociálních věcí budou z přízemí přesunuty do 1. Patra bu-
dovy B – vstup bočním vchodem z ulice Hulické.

Bc. Radka Lipanovičová vedoucí OSV
Pavla Jakubcová za úřad práce

Do 31. 12. 2012 platí stávající zvlášt-
ní označení vozidla 01 přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou
(modrá karta s invalidou).
Od října 2011 si můžete toto ozna-
čení vyměnit za novou kartu „Parko-
vací průkaz označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou“.

Výměnu zajišťuje Odbor sociálních
věcí ÚMČ Praha 21, Staroklánovická
260, 190 16 Praha 9, v přízemí – bu-
dova A.

Kontaktní osoba -
pí Hrušková, tel: 2810 129 25.
K výměně potřebujete:
staré označení 01 (modrá karta s in-
validou), průkazku ZTP nebo ZTP/P ,
1 průkazovou fotografii.

Bc. Radka Lipanovičová,
vedoucí OSV

13. 9. Rada MČ schválila výpověď
smlouvy se spol.Aquastor s.r.o. o vý-
půjčce pozemku pro umístění kon-
tejneru na textilie. Během posled-
ních týdnů se na úřadě množily stíž-
nosti na nepořádek kolem kontejne-
rů. Pracovníkům úřadu se nepodaři-
lo navázat kontakt se zástupci firmy,
spolupráce byla tedy ukončena .
Vzala na vědomí předběžný harmo-
nogram prací na dostavbu úřadu
a následné rekonstrukce budovy
Policie ČR v Lišické ulici. Stavět se
začne v listopadu t.r.

Schválila nájemní smlouvu s taneč-
ním studiem Style pí. H. Wojdylové
na dobu určitou, do 31. 1. 2012.
Dále rada schválila návrh zadávací
dokumentace veřejné zakázky na za-
jištění zimní údržby místních vozo-
vek, pověřila OMI k vypsání výbě-
rového řízení a jmenovala komisi na
hodnocení nabídek.
Schválila záměr zřídit v Újezdě nad
Lesy ve spolupráci s o.s. Neposeda
rodičovské centrum a nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež.
27. 9. Rada schválila pravidla pro při-

dělování bytů ze sociálních důvodů.
Plné znění najdete na webových
stránkách úřadu MČ. Vzala na vě-
domí dopis rodičů se žádostí o pro-
dloužení doby policejní asistence na
přechodu pro chodce před budovou
I. st. ZŠ a uložila ÚMČ P21/OŽPD/
předložit stanovisko Policie.
Schválila změnu dopravního režimu
v ulici Hulická, Holšická, Hrádková,
Soběšínská a uložila ÚMČ P21
/OŽPD/ stanovit změnu úpravy pro-
vozu na výše uvedených ulicích.

Karla Jakob Čechová, radní

V Běchovicích otevřen nový sběrný dvůr

Omezení ve vydávání
občanských průkazů a pasů

Úprava pracovní doby
na odboru sociálních věcí a kontaktního pracoviště Úřadu práce v Praze 9,

odd. státní sociální podpory pro Prahu 21.

Upozornění
pro držitele průkazu

ZTP a ZTP/P

Komise pro sociální
a občanské záležitosti (KSOZ) informuje

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ A.S.
Dne 28. 11. od 12:30 do 15:00 hod bude zaparkovaná před místním úřa-
dem dodávka Pražské plynárenské, kde si můžete vyřídit potřebné zále-
žitosti související s odběrem plynu.
Podrobné info se dozvíte na tel: 267 175 174, 202.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID

V pátek dne 11. listopadu Toušická u spořitelny
se v dopoledních hodinách Rohožnická u Alberta
zavezou, Druhanická x Staroújezdská
v sobotu dne 12. listopadu Žehušická x Měšínská
se max. 8 kontejnerů Staroújezdská u autobus. zast.
vymění a v dopoledních Dědická x Ranská
hodinách pak budou Holšická x Sudějovická
odvezeny. Valdovská x Hrádková

Čenovická x Pilovská
Lomecká x Zaříčanská
Církvická x Ochozská

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

Zaměřeno na životní prostředí

KAM S BIOODPADEM
Kompostárna na bioodpad
Dřevčická ul., parc.č. 803/25
Praha 10 – Malešice
Tel: 274 772 694,604 604 221
www.jena.cz

Popelnice na bioodpad
Pražské služby a.s.
Pod Šancemi 444/1, 180 77, P -9
Call centrum: 284 091 888
Lze objednat telefonicky

Poslední svoz bioodpadu bude
v sobotu 26. 11.

pro obyvatele s trv. pobytem
v Praze – zdarma
pondělí až pátek od 7:00 do 18:00
hod.
sobota od 7:00 do 15:00 hod

Na kompostárně je možné též
zakoupit výrobky.

svoz 1x za 14 dní
lichý týden sobota Újezd n. Lesy
sezónní svoz od 1. 4. do 30. 11.
cena:
nádoba 120 l – 600 Kč,

240 l - 960 Kč/období
nově lze objednat na celý rok
více na www.psas.cz

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V neděli 13. listopadu
od 9:00 do 12:00 hod

Odkládejte:
rostlinné zbytky ze zahrad (tráva,
listí, větve)

Toušická - u spořitelny
Rohožnická (u Alberta)
Valdovská x Hrádková
Starokolínská
Druhanická - u hasičárny
Pilovská x Čenovická

Nepatří:
Ostatní druhy odpadů

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

70 LITROVÉ POPELNICE NA ODPAD BUDOU ZRUŠENY
Blíží se konec roku a každý vlastník nemovitosti dostane do schránky
složenku na zaplacení komunálního odpadu za druhé pololetí. Současně
u složenky najdete upozornění, že s ohledem na ukončení výběrového
řízení na zajištění systému nakládání s komunálním odpadem na území
hl. m. Prahy, nejdříve od 1. 1. 2012, již nebude vlastníkům či správcům
nemovitostí na území hl. m. Prahy umožněno využívat sběrné nádoby na
směsný komunální odpad o objemu 70, 360 a 660 litrů. Ti vlastníci či
správci nemovitostí, kterých se omezení typů sběrných nádob dotkne,
budou o této skutečnosti informováni.
V současné době nemáme více informací, pro případné dotazy volejte
Magistrát hl. m. Prahy na tel. 236 00 4229

MČ Praha 21 hledá k pronájmu prostory
pro provoz nízkoprahového zařízení

pro děti a mládež a pro rodičovské centrum, které budou provozovány pod o.s. NEPOSEDA.
Máme zájem především o vhodné nebytové prostory o ploše cca 50m².

Nabídky zasílejte na vladimir.saitz@praha21.cz

směr Praha

směr Újezd

sm
ěr H. P

oče
rn

ice
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vážené zastupitelstvo, vážený
pane starosto. Rádi bychom naším
příspěvkem reagovali na skutečnosti
pořádání ,,kulatých stolů,,
Z jednání u kulatého stolu dne 26. 9.
2011, je zřejmé, že Vám není lhos-
tejný osud rodin, které si zvolily
Újezd nad Lesy za svůj domov. Sna-
žili jsme se nabídnout naše služby již
minulému vedení obce, ale nesetkali
jsme se s kladnou odezvou. Mož-
nosti spolupráce jsou dle našeho ná-
zoru veliké.
Každým rokem z našeho zařízení od-
chází méně dětí do státních školek,
jelikož jsou stále přeplněné. Dětí při-
bývá a přibývá a i přes zvýšení ka-
pacity o 20 míst v Hulické ulici jich je
stále velice málo.
Proto dal kolektiv HC Sluníčko hlavy
dohromady společně s některými
maminkami a vypracoval projekt,
který by za pomoci obce Újezd nad
Lesy mohl být řešením. Řešením ne-
jen s umístěním dětí, jejichž rodiče
se musí vrátit do zaměstnání, ale i ře-
šením pro ty, kteří jsou stále na ma-

Od 7. října do 10. října se konala 55. výstava ovoce a zeleniny v našem Areálu
snů ve Staroújezdské 495. Naše obava o nedostatek exponátů se nenaplnila
a ve čtvrtek odpoledne jsme uvítali 29 vystavovatelů z řad členů i občanů
a to nejen z Újezda, ale i z Běchovic a Klánovic. Každého jsme vítali doslova
s otevřenou náručí, a jak se stoly ve výstavní místnosti plnily, naše obavy se
rozplynuly. Třešničkou
na dortu byly dekorace
naší členky Lucky Dla-
bačové. V pátek dopole-
dne je výstava vždy
otevřena pro dětské ná-
vštěvníky ze základní
školy a školek. Účast
byla veliká, 500 náv-
štěvníků i s pedagogic-
kým doprovodem nás
překvapila. Odpoledne
jsme si udělali zkoušku
slavnostního otevření
výstavy, kterou jsme povýšili na generálku za přítomnosti p. starosty RNDr.
Pavla Roušara a několika návštěvníků, kteří přišli nic netuše o těchto pří-
pravách. Příští rok již bude slavnostní otevření s plnou parádou. V sobotu až

do odpoledních hodin probíhala
Dotazovna Dr. Pelešky. Kdo co
potřeboval poradit z oboru za-
hrada a přišel, zeptal se, byl pou-
čen a i v příštím roce budeme
takto pokračovat. Výstavu si byli
prohlédnout i zástupci z Územ-
ního sdružení hl. m. Prahy př.
Bandora a z Ústředí ČZS ing.
Branžovský. Jejich návštěva nás
opravdu překvapila a i potěšila.
Po ukončení jsme se sami po-
chválili a řekli si, že tato výstava
byla za poslední roky nejlepší a
přiložené fotografie jsou toho dů-
kazem.

Blanka Exnerová
Organizace ČZS Újezd nad Lesy

je hezká květina, na kterou se rádi s potěšením po-
díváme, pro milence je to zase „má mne rád, nemá

mne rád“. Pro nás při trénování paměti slovo kopretina znamenalo výzvu.
Měli jsme vytvořit co nejvíc nových slov z písmen slova kopretina. Účast-
níci tohoto setkávání jsou senioři a zdravotně oslabení většinou úctyhod-
ného věku a dovedou velmi překvapit svými znalostmi, zaujetím a přístu-
pem. Všichni se tohoto úkolu zhostili se ctí, pod 100 slov měl málokdo.
Největší překvapení nám však připravila Jaruška Wolgemutová svým re-
kordem 240 nových smysluplných slov z písmen slova kopretina. Gratu-
lujeme! Pro všechny, kteří chtějí tento výkon překonat, máme slova
k dispozici.

L. Říhová

Klánovice přistoupily k dlouho od-
kládané revitalizaci páteřní lipové
aleje podél Slavětínské. Zatímco při-
bližně 100 stromů od nádraží ke kři-
žovatce se Smržovskou (světelná
křižovatka) je v relativně dobrém
stavu, zdravotní stav 130 zbývajících
lip srdčitých a velkolistých v úseku
od křižovatky směrem na Šestajo-
vice je bohužel velmi zhoršený nebo
velmi špatný. Na tuto neutěšenou si-
tuaci poukázal už posudek VÚKOZ
Průhonice z r. 2004 a od té doby se
některé stromy dostaly až na hranici
své životnosti.
Pro mnohé z nás, kdo typickou alejí
v nejbližším sousedství procházejí
nebo projíždějí, je překvapující zjiš-
tění, že zelené koruny některých
stromů vyrůstají jako „vlky“ z poni-

Svaz postižených civilizačními
chorobami organizuje pro své
členy a seniory zdravotně osla-
bené mnoho aktivit. Nejnovější
z nich je plavání a cvičení v ba-
zénu.
Díky vstřícnosti Wellness centra
Kossuth, finanční podpoře Míst-
ního úřadu, ale hlavně organi-
začním schopnostem členek vý-
boru ZO SPCCH, může každý
pátek od 7.30 do 10.30, pod
vedením školené cvičitelky posi-

Občanské sdružení Rarášek stejně jako v předchozích
dvou letech přichystalo akci pro újezdské děti. Tentokráte
si ti nejmenší občané našeho Újezda vyzkoušeli závody
na všem co má kolečka – kolech bez i s postranními ko-
lečky, koloběžkách, odstrkovadlech i odrážedlech. Pro
tuto akci byla uzavřena ulice Čentická u multifunkčního
hřiště.
A závody začaly ve velkém tempu, neboť se na start po-
stavili závodníci na kolech rozděleni do rozjezdů na dívky
a chlapce, ale také dle jejich věku. A kola se opravdu to-
čila rychle. Nejrychlejší závodníky pak na stupních vítězů
kromě opravdové medaile a diplomu čekaly i věcné dárky.
Kolodění pokračovalo rozjezdy děti, které přeci jen
u svých kol ještě potřebují postranní kolečka a v rozjez-
dech po pěti dětech to opravdu vřelo. Ti nejrychlejší dle
času byli opět odměněni na stupních vítězů, medaile
však pro tuto kategorii byla
sladká.
Šanci ale měli i ti nejmenší
závodníci, kolikrát sotva
chodící, kteří pak byli vá-
beni rodiči do cíle různými
triky. V kategoriích odráže-
del si děti užívaly závody
opravdu báječně – s úsmě-
vem na tváři se stačily zdra-
vit se svými fanoušky z řad
rodičů a kdyby nemusely
držet řidítka, možná by sta-
čily i mávat.
Perličkou újezdského kolo-

V rámci spolupráce seniorů s dětmi u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů navštívili Obchodní aka-
demii Praha 9 - Satalice žáci ze základní školy
v Újezdě nad Lesy. Obchodní akademii totiž založili
babička a dědeček jednoho ze žáků základní školy.
Děti ze základní školy si prohlédly Obchodní akade-
mii Praha, vyzkoušely si techniku malování na
trička, která si pak mohly odnést domů. V těchto
tričkách se fotografovaly i před budovou Obchodní
akademie Praha. Celý výlet se velmi zdařil a výstavka
vyrobených triček, kterou na základní škole zorga-
nizovali, měla také velký úspěch.

Bc. Eva Vavroušová

Dějí se věci! Do minulého Zpravodaje
jsem poslala dopis s výzvou všem
maminkám. Šlo o to, aby podpořily na-
še sdružení Maminy z újezdské ro-
viny. Při psaní toho dopisu jsem oče-
kávala nějakou reakci jen v tom nej-
zazším kousku duše. Ale to jsem se
spletla!!! Během týdne jsem dostala
krásné odpovědi od maminek, které
žijí u nás, v Újezdě. Jsou aktivní , mají
malé děti a kromě toho mají i chuť
být někomu prospěšné a pokračovat
v tradici Mamin.
Několik se nás hned sešlo a kromě
skvělé atmosféry setkání (díky, hol-
ky!) jsme „zatepla upekly“ následují-
cí akci. Tak mám tu čest všem ozná-

Plavání a cvičení v bazénu.

lovat a trénovat páteř a klouby,
v půlhodinových blocích, plavat,
cvičit a využívat masážních trysek

dvacet šest seniorů, členů a členek
SPCCH.

Jana Štrasmajrová

Výlet do Obchodní akademie v Satalicích se žákům ZŠ vydařil

3. újezdské kolodění
dění byly 2 rozjezdy maminek s kočárky a to plně obsa-
zenými. Maminky bojovaly až do cíle a rychlá jízda ne-
nechala spát žádného jejich spolujezdce. A boj se vyplatil
– první z nich obdržela kupon v hodnotě 400,-Kč na
služby újezdského kadeřnictví FONTANA. A i další ma-
minky na stupních vítězů nemusely litovat, stejně jako
na děti v rozjezdech kol na ně čekaly kupony na koupi
sportovního oblečení či ponožek firmy JOKY. Ta již pravi-
delně kromě sportovního oblečení pomáhá i s občer-
stvením během raráškovských akcí.
A co na závěr? Počasí nám přálo, všechno krásně klapalo,
v mezičase se tancovalo a cvičilo a pro nás organizátorky
byla největší odměna ta spousta spokojených dětí ale
i rodičů. Všem děkujeme za účast, pěkně trénujte a příští
rok se zase uvidíme!

Iva Taške

Lipová alej v Klánovicích
čených a uhnívajících kmenů. Dlou-
hodobá deformace korun stromů
zcela nevhodným ořezem tzv. na
babku a chybějící nutná následná
péče se podepsala na nešťastných
stromech otevřenými dutinami a ště-
pením kmene, rozlamováním ná-
hradní koruny, mnohde vyčerpáním
vlastních sebezáchovných procesů
stromu.
Od začátku letošního roku připra-
vuje klánovická Komise pro životní
prostředí podklady o zdravotním
stavu jednotlivých stromů a o nej-
vhodnějším způsobu provedení
a postupu prací při obnově aleje.
Na veřejném projednání v úterý 11.
10. své argumenty veřejnosti předlo-
žili jak zástupci komise, klánovické
samosprávy, úřadu a místního tisku,

tak odborníci v oborech dendrologie
a architektury, včetně zástupkyně
veřejného zájmu o zeleň z o.s. Tilia
Thákurova. Všichni zúčastnění se
shodli na šetrném postupu obnovy
aleje. Rozdíly panují především v ná-
zorech na způsob provedení – zda
konzervovat torza stromů a nechat
je dožít s postupnou náhradou jed-
notlivých lip, nebo zda postupovat
po úsecích s vykácením a následnou
výsadbou více stromů najednou.
Lípy budou znovu posouzeny Agen-
turou ochrany přírody a krajiny
(AOPK), do konce roku by měly začít
práce v části aleje směrem na Šesta-
jovice mezi ulicemi Ke Znaku a Rieg-
rova, kde je zdravotní stav stromů
nejhorší.

Zita Kazdová

Zpráva o výstavě

Kopretina

teřské či rodičovské dovolené a ne-
mají kde a s kým trávit čas hraním,
vzděláváním, zájmovými kroužky,
kulturním a sportovním vyžitím, ale
i relaxací (jak dětí, tak rodičů). Je smut-
né, že rodiče dětí musejí za kroužky
a aktivitami dojíždět a to někdy i 15
km, jak se nám některé z maminek
svěřily.
Jelikož se za rok 2010 jen v Újezdě
nad Lesy narodilo 150 dětí – což je
nejvyšší počet za poslední 4 roky, si-
tuace bude v budoucnu ještě horší
než nyní. Nemyslíme si, že poptávku
vyřeší několik soukromých zařízení,
je potřeba vybudovat jeden velký ce-
lek, kde se lidi vejdou a využijí všech
nabízených aktivit. Rádi přispějeme
svým dílem, volnými místy v našem
HC a pomůžeme s vybudováním vět-
šího - velkého rodinného centra.
Ještě jednou veliké díky za Vaše ote-
vřené oči a myšlenky, které se nám
jistě podaří společným úsilím reali-
zovat.

Kolektiv HC Sluníčko
Eva, Gábina, Adéla a Alena

Vážení spoluobčané,

Milé maminy a tátové!
mit, že se po delší odmlce bude opět
konat Maškarní ples pro děti. Jsem
nadšená, že jsme se našly a hned se
daly do díla. Samozřejmě to nezna-
mená, že je hotovo. Čeká nás spous-
ta práce a jistě se k nám připojí i dal-
ší, takže i ta práce bude radostná.
To je vlastně všechno. Jen Vám píšu,
že mám právě obrovskou radost
a snad i Vy ji z našich akcí budete
mít také.

Lu Cerna
P.S. Jestli se vám můj dnešní dopis zdá
až příliš rozjásaný, asi je to i tím, že ho
píšu den po koncertě Michala Prokopa
v Polydomě. Bylo to super! Kdo nesly-
šel, prohloupil. Příště jdu zas!



nájmech v místních nemovitostech – lze tím
operativně řešit narůstající a klesající počty
dětí,

• budovat variabilní prostory, které by reago-
valy na počty dětí,

• snažit se omezovat výstavbu rodinných domů
z důvodu stálého nárůstu populace.

Téma:
Absence středního školství
Náměty občanů:
• 40 % - 45 % žáků odchází ze ZŠ v 5. třídě do

víceletých gymnázií, kterým základní školy
těžce konkurují. Rodič raději řeší tento pře-
chod i z důvodu umístění dítěte v jedné škole
do jeho 18 let,

• 30 % - 40 % žáků ZŠ přechází po ukončení
školní docházky na SŠ a cca 60 % na učební
obory,

• zmapovat, do jakých středních škol žáci pře-
cházejí z důvodu možného vytvoření detašo-
vaného pracoviště některé SŠ (nutno zjistit,
zda je to vůbec reálné),

• návrh na vytvoření tříd v ZŠ s konkrétním
zaměřením (sportovní, výtvarné…). Ředitel ZŠ
uvedl, že pořádá Dny otevřených dveří a Klub
rodičů (vždy první středa v měsíci). Zde mohou
rodiče uplatnit různé připomínky a náměty na

zlepšení. Snahou školy je zaměřovat se na
různé vzdělávací oblasti a zjišťovat poptávku.

Téma:
Více podporovat školství a další
vzdělávání pedagogů
Náměty občanů:
• vhodná finanční podpora od MČ,
• stabilizovat kvalitní pedagogy, např. nabíd-

kou bytů,
• podporovat vybavení MŠ a ZŠ moderními

technologiemi - motivovat děti a žáky ke
vzdělávání,

• ZŠ má 95 % aprobovaných pedagogů,
• školství by prospělo větší zastoupení peda-

gogů - mužů.

Téma:
Podporovat kulturní, sportovní
a společenské akce v městské
části (dostatek akcí?)
Náměty občanů:
• podporovat koncepční práci s „náctiletými“,

kterou realizuje občanské sdružení Neposeda
v rámci nízkoprahového klubu a terénní
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Co nám přinesla diskuze u kulatého stolu
Městská část Praha 21 v rámci procesu místní Agendy 21 (zapojování veřejnosti do
zkvalitňování místa pro život) pořádala dne 26. září 2011 veřejný kulatý stůl na téma
ŠKOLSTVÍ, KULTURA, VOLNÝ ČAS, CESTOVNÍ RUCH. Pozvání na něj přijaly ředitelky
mateřských škol, ředitel základní školy, ředitelka jedné soukromé mateřské školy
a zástupci devíti spolků zabývajících se volnočasovými aktivitami v MČ. Celkem bylo
přítomno 29 občanů.
Výstupy z této diskuze jsou podkladem pro nově vznikající strategii MČ v rámci doku-
mentu Strategický plán rozvoje MČ Praha 21. Zároveň zjišťujeme, jak veřejnost vnímá
kvalitu školství v městské části a jaký směr rozvoje by byl přínosný jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Děkujeme všem, kteří sdělili své náměty a připomínky na kulatém
stolu, nebo kteří je zašlou paní Hájkové, koordinátorce MA21 na email: iva.hajkova@praha21.cz.

Nový školní rok začal letos v Masarykově základní
škole již po sedmdesáté sedmé. Za tuto dlouhou
dobu prošla škola mnoha změnami, které odrážely
především vývoj obce - dnes městské části, ale
i vývoj celé společnosti. Představujeme naši školu
v její současné podobě.
Jsme úplnou základní školou s I. a II. stupněm,
která je umístěná ve dvou vzájemně odloučených
objektech a jako samostatný právní subjekt – pří-
spěvková organizace – působíme od 1. ledna 1993.
Škola zajišťuje tři okruhy činnosti:
1) Výchovu a vzdělání ve smyslu zákona č.

561/2004 Sb.- školský zákon
... zajišťuje základní škola s kapacitou 900 žáků

2) Školní stravování ve smyslu vyhlášky č.

Diskutovaná témata na uvedeném kulatém stolu s náměty od občanů:

Městská část Praha 21 zřizuje čtyři mateřské školy s celkovou kapacitou 315 dětí
a jednu základní školu s kapacitou 900 žáků. Mateřské školy musí již odmítat zájemce
o předškolní vzdělávání, protože prostory jsou kapacitně zaplněné. Základní škola před-
pokládá tento problém přibližně od roku 2014.
Stav budov je dobrý, kromě MŠ v ul. Lišická jsou všechny zatepleny, budovy mají nová
okna. Základní škola bude mít opravenu střechu.

Po dokončení přístavby úřadu se Policie ČR, která teď sdílí budovu s MŠ Sedmikráska
v Lišické, přestěhuje do nových prostor úřadu. Uvolněné prostory se budou moci zre-
konstruovat a po dlouhé době se vrátit svému původnímu využití - mateřské školce. Tím
se počet míst v mateřinkách rozroste o dalších 56 míst.

Babycentrum V Zahradě, Čenovická 1085
skolka@vzahrade.cz

mob. 774 299 992
www.vzahrade.cz

MŠ Šťastné děti, Ratbořská 1505
skolicka@stastnedeti.cz

mob. 739 228 657
www.stastnedeti.cz

HC Sluníčko, Lstibořská 2396
lstiborska@hcslunicko-ujezd.cz

mob. 606 314 008

MŠ Kindergaten, Lozická 129
info@kindergarten.cz

mob. 776 003 003
www.kindergarten.cz

Kromě MŠ, které provozuje MČ vzrůstá v Újezdě
nad Lesy počet školek soukromých.
Pro ucelený obraz uvádíme kontakty, které má
redakce k dispozici.

107/2005 Sb. a závodní stravování a stravování
klientů sociálních služeb a zaměstnanců zřizo-
vatele v souladu s vyhl. č. 84/2005 Sb.
... zajišťuje školní jídelna s kapacitou 1200 stráv-
níků (odděleně v obou objektech)

3) Zájmové vzdělávání podle vyhl. č. 74/2005 Sb.
... zajišťuje školní družina s kapacitou 420 žáků
a školní klub s kapacitou 90 žáků

Hlavní činnost školy – zajištění výchovy a vzdělání
- je zaměřena na plnění cílů základního vzdělávání:
– vést žáky k osvojení strategií učení a motivovat

je k celoživotnímu učení
– učit žáky tvořivě myslet a řešit přiměřeně ná-

ročné problémy
– učit žáky účinně komunikovat a spolupracovat,

Nový rok v Masarykově základní škole

Statistické údaje, zdroj ČSÚ:

- počet obyvatel v MČ 9907
- počet narozených dětí v r. 2007 111
- počet narozených dětí v r. 2008 131
- počet narozených dětí v r. 2009 118
- počet narozených dětí v r. 2010 150
- počet narozených dětí od ledna

do června r. 2011 69

Dětí ve věku od 0 do 3 let je evidováno 551
od 3 do 6 let 425
od 6 do 15 let 935

Téma:
Malá kapacita mateřských škol
a základní školy
Náměty občanů:
• řešit nedostačující kapacitu mateřských škol

mobilními (kontejnerovými) mateřskými
školami

• současné školní zahrady nejsou ale tak pro-
storné pro jejich umístění,

• přeplněnost MŠ mohou řešit soukromé MŠ
v městské části, doporučeno zvážit finanční
příspěvek od MČ pro rodiče, jejichž děti
nebudou do MŠ umístěny a navštěvovaly by
soukromé MŠ,

• dle sdělení ředitelky soukromé MŠ je v MČ
sedm soukromých MŠ a hlídacích center
(tato oblast bude ještě zmapována),

• doporučeno zjistit, zda do soukromých MŠ
docházejí převážně děti z Újezda n/L.,

• soukromá MŠ může žádat o zápis do škol-
ského rejstříku v souladu s § 141 a dále škol-
ského zákona č. 561/2004 Sb., MČ nemůže
toto ovlivnit,

• ZŠ se nevejde do stávajících prostor od r.
2014, nutno řešit,

• podpora vytvoření Koncepce školství a vol-
nočasových aktivit na volební období,

• podpora umístění tříd MŠ v různých pro-

Děti a zejména jejich rodiče moc dobře znají nabídku školských zařízení v naší městské části.
Ale protože školství je jedním ze stěžejních témat újezdské radnice a ve Zpravodaji se k
němu budeme vracet z různých úhlů pohledů, začneme v listopadovém Tématu od podlahy.
Požádali jsme proto ředitelky a ředitele jednotlivých školek a školy, aby na omezeném pro-
storu představili„svoje domy“, přičemž vše, co se nevejde do tisku, bude v plném znění uve-
řejněno na webu.

Pojďte s námi, školní procházka začíná...

Škola, základ života

prací s mládeží v jejich prostředí,
• chybí místo pro neorganizované sportování

i pro dospělé. Ředitel ZŠ uvedl, že hřiště ZŠ je
trvale přístupné veřejnosti, nemá ovšem
správce,

• zpestřit nabídku kulturních a sportovních
akcí pro širokou veřejnost,

• zpestřit využití polyfunkčního domu,
• využívat veřejností fotbalová hřiště v urče-

ných časech,
• učiněna nabídka pořádání besed pro mládež

i seniory (historie, příroda…).

Téma:
Zlepšit (zřídit) trasy pro cyklisty
(in-line)
Náměty občanů:
• propagovat dojíždění žáků do ZŠ na kole,
• ZŠ realizuje projekt Bezpečná cesta do školy

(mapování cest, zjišťování nebezpečných
míst, podpora pěší docházky a jízdy na kole).

Vize MČ ke zkvalitňování
rozvoje v oblasti školství
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Mimo to, že je to něžná kytička našich
zahrádek, tak je to i mateřská škola
v naší obci. A od letošního školního roku
se velká Sedmikráska
rozrostla ještě o jednu
menší Sedmikrásku.
Bylo otevřeno odlou-
čené pracoviště ma-
teřské školy, do kte-
rého se vejde 20 nej-
menších Rolniček. Teď
si určitě myslíte, proč
mluvím o Rolničkách,
vždyť ještě nejsou Vá-
noce… No, právě nově
otevřená třída, je tří-
da Rolniček. Takže ke
třídě Sluníček, kam
chodí jen samí šikovní předškoláci a ke
třídě Koblížků, kde jsou jen samé bá-
ječné děti různého věku, přibyly se svým
zvonivým a radostným smíchem ještě

i malé Rolničky. A od začátku
roku už udělaly všechny děti
spoustu „práce“. Sluníčka se
s chutí pustila do projektu
„Podzimní jablíčko“, Koblížci
zase poznávají vodu ve všech
jejich podobách, užitečnosti

a důležitosti v celoročním projektu
„Voda pro život“. Rolničky se především
spolu sžívají, učí se poznávat nové ka-
marády a prostředí. Ale také už plní svůj
třídní program „Kašpárkova cesta kolem
světa“. Dokonce už byly na malém vý-
letě autobusem a vláčkem. Teď mají
všechny třídy před sebou několik krát-
kodobějších projektů a spoustu nápadů

Po prázdninách jsme se sešli v plné se-
stavě. Čas letních radovánek byl krásný,
ale my se již opět těšili na staré i nové ka-
marády. Vyšňořená škola nás přivítala
nejen vůní a zářivou čistotou, ale i úpra-
vou interiéru tříd. Velké kamarádky se
moc snažily, aby se nám tady líbilo ještě
víc. Hlavně pořízení dětských sedacích
souprav a jejich umístění ve třídách nám
opravdu vyhovuje.
Celý měsíc nás zahříval sluníčkem a tak
i naše počáteční seznamování s novými
kamarády i plány pro tento rok proběhl
ve veselé a radostné náladě. Všichni jsme
se velice brzy skamarádili a za pár dnů
by nikdo nepoznal, že někteří jsou mezi
námi teprve od prvního září. Pracujeme
opět ve smíšených třídách – každá podle
vlastního plánu - a tak se učíme respek-
tovat kamarády různého věku, navzájem
si pomáhat a do her přijímat všechny
kluky a holky. Rodiče mají možnost se na
naší práci přijít podívat kterékoliv dopo-
ledne a strávit s námi příjemné a hravé
chvilky.
V letošním roce došlo k velkým změnám
v pořádání zájmových aktivit v odpoled-
ních hodinách. Pouze na výuku anglic-
kého jazyka, keramický kroužek, ná-
vštěvu solné jeskyně a přípravu na zá-
kladní školu Dobrý start je potřeba se
přihlásit (tyto aktivity jsou za úplatu).
Ostatní odpoledne jsou nám nabízeny
výtvarné, sportovní, hudební a taneční

programy, kterých se účastníme podle
svého zájmu a momentální nálady.
Zkrátka – u nás se stále něco děje. No-
vinkou je společně pískání na pětidír-
kové flétny a také zapojení mateřské
školy do celostátní hry Recyklohraní,
která je zaměřena na ochranu životního
prostředí a třídění odpadu. Máme vy-
pracovaný dlouhodobý projekt v oblasti
environmentální výchovy. Dílčí úkoly se
budeme snažit opravdu poctivě plnit
a naučené také dodržovat. Již jsme ab-
solvovali ve spolupráci s ekologickým
střediskem v Říčanech delší vycházku
do našeho lesa Vidrholce, plnili úkoly
pro nás připravené a zahráli si nové
lesní hry. Ve třídách poctivě třídíme
odpad do tří, barevně odlišených nádob
(papír, plasty, směsný odpad). Také pro-
gram o dravých ptácích, jejich způsobu
života a přirozeném prostředí se nám
velmi líbil. Mohli jsme si vyzkoušet při-
volání vycvičených dravců na rukavici,
pohladit si jejich peří a podrobně si pro-
hlédnout jejich typické znaky.
Již nyní se těšíme na podzimní výlet do
šestajovické svíčkárny a další překva-
pení, která pro nás naše velké kama-
rádky jistě chystají.

Na závěr ještě jedna informace.
Nehledejte nás na internetových strán-
kách místního úřadu. Rozhodli jsme se
zavést novou rubriku na školkových

Zdravíme všechny ty, kteří každý den žijí naplno a umí si užít každé minuty. Všechny, kteří vědí, co znamená
motto „VŠE S ÚSMĚVEM“ a jako u nás v Mateřské škole Rohožník se jím řídí.

Školy, školky, školičky

1. září naše školka opět otevřela dveře
svým dětem. Děti, které už do školky
chodily, šly sebevědomě do svých tříd,
kde je již čekaly paní učitelky. Také jsme
přivítaly děti nové, které k nám přišly po-
prvé a byly plné obav a očekávání. Ve
všech třídách panovala přátelská atmo-
sféra, společně jsme se přivítali a sezná-
mili se s novými kamarády. Všechny
naše třídy jsou opět
plné radosti, zábavy,
provází je cvičení, hraní
i zpívání. Těšíme se
všichni, že spolu strá-
víme opět celý rok plný
společných akcí, her
a zábavy. Předškoláci se
již budou připravovat
pomalinku na vstup do
školy, mladší děti se
budou seznamovat s ka-
marády a hledat si svá
první přátelství.
V měsíci říjnu jsme také
uspořádali na zahradě
mateřské školy akci s ná-
zvem Drakiáda, kterou
moderovala známá zpě-
vačka a spisovatelka pro
děti – Inka Rybářová
s Rybičkou.
Draci lítali nad Újezdem, někteří vysoko,

chránit své fyzické a duševní zdraví
– chránit vytvořené hodnoty a životní

prostředí
– být ohleduplní a tolerantní k jiným

lidem a k odlišným kulturním a du-
chovním hodnotám

– poznávat své schopnosti a reálné
možnosti a uplatňovat je spolu s os-
vojenými vědomostmi a dovednost-
mi při rozhodování o svém dalším
profesním uplatnění

Od tohoto se odvíjí i náš školní vzdělá-
vací program, jehož motto zní :

„Dobrý člověk, sebevědomý občan“.

Prioritou výchovně vzdělávací práce pak
je vytvářet zdravé a bezpečné prostředí
uvnitř i vně školy, kde vládne pohoda, ra-
dost a chuť společně poznávat, prožívat
a tvořit – při zachování přiměřené ná-
ročnosti. Důraz je kladen na výchovu ke
zdravému životnímu stylu, environmen-
tální výchovu a výuku cizích jazyků.
Výukový plán obsahuje vedle tradičních

předmětů i předměty nové – např. in-
formatiku v pátém a šestém ročníku,
osobnostně sociální výchovu v 5. roč-
níku a globální výchovu v osmém roč-
níku.
Povinné předměty pak na II. stupni do-
plňuje výběr tzv. volitelných předmětů.
Zde je prostor např. pro další cizí jazyk
(němčina), konverzaci v angličtině (jako
nepovinný předmět i pro žáky 5. roč-
níku), cvičení z matematiky, praktika
z chemie, hudebně-dramatickou výcho-
vu, ekologický seminář, zdravotní vý-
chovu, zdravý životní styl, domácnost,
prezentaci a propagaci, sportovní hry.
Výuka angličtiny je zařazena již v první
a druhé třídě jako seznamování s jazy-
kem jednou týdně a od třetí třídy již
v plné tříhodinové dotaci.
Od šk. roku 2008-2009 se škola cíleně
zaměřuje na práci s nadanými žáky.
Žákům, kteří jsou takto diagnostikování
se věnuje uvolněný pedagogický pra-
covník a žáci se vzdělávají podle indivi-

duálního studijního plánu, i když jsou in-
tegrováni v běžné třídě.
Podobným způsobem je zajišťována
pomoc žákům se speciálními vzděláva-
cími potřebami. Tito žáci s vývojovou po-
ruchou učení jsou vedeni speciálním
pedagogem a ve spolupráci s třídní uči-
telkou také pracují podle individuálních
vzdělávacích plánů. Žákům s těžším
zdravotním postižením zajišťuje škola
pomoc při jejich začlenění do výuky
a kmenové třídy asistentem pedagoga.
O projektech, akcích pořádaných školou
a podrobné informace o další činnosti
školy lze nalézt na webových stránkách
školy – www.zspolesna.cz a ve výroční
zprávě školy.
V současné době škola spolupracuje se
zřizovatelem na vytváření nové školské
koncepce obce a na vlastním výhledo-
vém plánu činnosti.
Podněty, dotazy aj. připomínky rádi zod-
povíme na : masarykova@zspolesna.cz

Miroslav Kurka, ředitel školy

Víte, co je to Sedmikráska?
na společně strávený čas. Hodně dětí se
potom těší na odpolední zájmové krouž-
ky a na další hrátky naší Sedmikrásky,

jako je například: „týden v pekle“, vá-
noční nadílka, výlety do Planetária,
různé menší i větší výlety, divadla, tábo-
rák na zahradě, noční spaní, sportovní
soutěže a také škola v přírodě.
Co říci na závěr: Buďte Sedmikrásky
celý rok šťastné…

Naďa Kosanová
a kolektiv mateřské školy

Informace z 1. mateřské školy

Začátek roku v naší MŠ Sluníčko
někteří daleko. Hlavní bylo, že panovala
veselá a radostná nálada, děti si zado-
váděly a zasoutěžily, zatančily. Počasí se
nadmíru vyvedlo, vítr foukal tak, že se
draci nestačili divit. Budeme se snažit
i v letošním roce podporovat takovéto
společné akce, kdy se všichni dohro-
mady sejdeme a zadovádíme si, aby děti
na naši školku rády vzpomínaly. Děku-

jeme všem, kteří přispěli k oboustranné
pohodě a spokojenosti dětí a nás všech.

Činnosti dětí budou opět v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem,
ten náš má název
„Cesta za pohádkovým světem.“ Bu-
deme se snažit, abychom společně pro-
žili rok plný pohody, lásky a porozumění
a abychom se naučili všichni toleranci,
ohleduplnosti a abychom všichni rádi
vzpomínali na nejkrásnější roky, strá-

vené v příjemném a lás-
kyplném prostředí, proto-
že první roky lidského ži-
vota patří k těm nejdůle-
žitějším v životě člověka.
K tomu nám budou po-
máhat naše společná
pravidla a učení se úctě
ke každému z nás, aby
z našich nejmenších vy-
rostli hodní a samo-
statní lidé, kteří budou
svým rodičům dělat
vždycky jen samou ra-
dost. To si přeje celý ko-
lektiv naší mateřské
školy.

Kolektiv Mateřské školy
Sluníčko.

Podívejte se na nás na našich stránkách
www.mspolesna.cz

Vše s úsměvem v Mateřské škole Rohožník

slednou péči) jsme se zapojili do vý-
tvarné soutěže „Svět kolem nás“ a na in-

ternetu máme fotografii našich třídních
čarodějnic Pepín a netrpělivě čekáme,
jak vše dopadne. Tímto děkujeme rodi-
čům, kamarádům, rodinám našich za-
městnanců, rodičům bývalých
rohožnických dětí i přátelům MŠ, že
hojně posílají hlasy. Držte nám palce
a určitě se dozvíte, jak jsme dopadli.

Co říci na závěr? Jen, že si ze srdce pře-
jeme, aby naše (Vaše) děti byly šťastné a
spokojené a abychom si stále rádi hráli a
užívali si legrace a vzájemné spolupráce,
která tak výborně funguje

Eva Králová
a kolektiv MŠ Rohožník

stránkách (www.mscenticka.cz), kde naj-
dete vše, co vás zajímá. Zde nejsme li-
mitovány počty znaků a k nahlédnutí je
i rozsáhlá fotogalerie
.

kamarádi z 1. mateřské školy

Celým letošním rokem nás začala pro-
vázet čarodějnice Pepína, která touží po-
znat svět lidí, ale dovolí nám nahlédnout
i do jejího světa plného kouzel, pohád-
kových bytostí a lektvarů.
Již jsme měli možnost hledat ztracenou
princeznu na zámku Konopiště, sledo-
vat skřítky v lese a poznat život Ferdy
Mravence v mraveništi. Zakoupili jsme
mravenčí farmy, o které se na jednotli-
vých třídách staráme. Zjistili jsme, že
Pepína..., ale to už bychom prozradili
opravdu hodně. Do vánoc nás toho čeká
moc a my s rodiči našich dětí chystáme
spoustu nezapomenutelných zážitků,
na které si musíte chvíli počkat.
Snad ještě mohu prozradit, že se také
snažíme reprezentovat naší obec a tro-
chu se zapojit do dění i v rámci republi-
kových rekordů a ekologické výchovy.
Z minulého roku se pyšníme dvanáctým

místem ve výtvarné soutěži LIDICE,
pátým místem ve výtvarné soutěži

„Cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje“,
účastí v humanitární pomoci v Afghá-
nistánu „Děti pomáhají dětem“ a se zá-
pisem naší MŠ v knize světových
rekordů – EKO ZNAK. Začali jsme spolu-
pracovat s Čestnou stráží armády ČR
a s Červeným křížem, kde získáváme
nové znalosti v první pomoci, ale také
v protidrogové prevenci.
A protože nás hra a soutěže baví, již nyní
se účastníme dvou dalších soutěží, které
jsou prospěšné i jiným lidem.
Se společností A KLUBY (poskytující
pomoc a podporu závislým osobám,
včetně pomoci jejich rodinám a blízkým,
informuje, poskytuje sociální poraden-
ství, terapeutický léčebný program a ná-

Děkuji všem osloveným za„spoluautorství“
listopadového Tématu.

Dvoustranu sestavila
Karla Jakob Čechová
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Koncem září se tradičně koná vý-
stava Zahrada Čech v Litoměřicích.
I naše organizace měla na tuto vý-
stavu naplánovaný zájezd, který se
pro malou účast nekonal. A máme
opravdu čeho litovat. Byli bychom
svědky vyhlášení vítězů 19. ročníku
soutěže Příroda čaruje – zahrádkář
zírá, kde cenu Zahrádkáře a první
místo získal náš člen, přítel Franti-
šek Kroupa za Maxi rajče. Jeho vý-
pěstky vážily až 900g a je to opravdu
rarita. Když jsem se ptala vítěze, jak
se jeho exponáty na výstavu dostaly
byla odpověď jasná: odvezl jsem je
do redakce časopisu Zahrádkář, kde
rozhodli, že půjdou na výstavu
a abych dodal ještě další kusy, což
nebyl problém a oni zajistili další
a pak přišel pouze telefonát, abych
se do Litoměřic dostavil, kde jsem

Prosečtí policisté pátrají po
muži ve věku kolem čtyřiceti
let, který se pokusil vybrat
na pobočce s padělaným
občanským průkazem z cizího
účtu kolem 1 mil. Korun.
Pokud jste osobu poznali,
volejte na linku 158.

-red-

V lesním průseku mezi ulicemi Polesná a Starokolínská se postupně objevují
dřevěné cvičební a odpočinkové prvky doplněné lavičkami a odpadkovými
koši. Jednotlivé cvičební prvky by měli sloužit nejenom nejmladší, ale i nej-
starší generaci. Děkujeme proto Dr.Ladové ze SPCCH za radu a zájem o za-
členění nového lesního hřiště do nabídky pro újezdské seniory. Partnery
tohoto projektu občanského sdružení Újezdského STROM jsou společnost
DHL v rámci firemního dobrovolnictví, Lesy ČR a hl.m.Prahy a MČP21. Při-
pravené cedule budou použity pro Naučnou stezku Klánovickým lesem, kte-
rou ve spolupráci s Českou země-
dělskou univerzitou v Praze zpraco-
valy a na letošní stejnojmenné insta-
laci v Újezdském muzeu vystavily
děti ze ZŠ Masarykova.
Změnou, které si všimnou přede-
vším blatováci, je obnovování přís-
tupové cesty k nádraží na rohu
Polepské a Čankovské. Do konce
roku bude dosazena alej, můstek
přes meliorační strouhu a odpočin-
kové místo. Obnovení cesty pro pěší
a cyklisty a otevření volného přís-
tupu do lesa dlouhá léta znemožně-
ného ploty, je možné díky získa-
nému grantu hl.m.Prahy, pomoci
MČP21, dobrovolnické práci míst-
ních lidí, spolupráci s újezdskými
včelaři a LČR. Odborné práce při rea-
lizaci grantu provádí zahradnická firma Hauk-Štěpán-Ustohal.
Třetí notickou je ohlédnutí za letošním podzimním úklidem lesa, který naše
sdružení pořádalo opět společně s újezdským skautským oddílem Douglaska.
Poděkování patří všem účastníkům, tentokrát doplněných téměř padesát-
kou skautů (těch malých s rodiči), kteří uklízeli okraje lesa a lesní cesty na „ro-
hožnicku“, a přáteli z Otevřených Úval, kteří se podíleli na úklidu okolo lesní
asfaltky Újezd – Úvaly. Příští brigáda bude zase na jaře, už teď zveme
všechny, kdo nejsou lhostejní ke svému okolí, aby se připojili nejenom
k úklidu, ale i závěrečnému posezení u ohně.

Přejeme si, aby z uvedených zpráv měli prospěch obyvatelé Újezda i jejich
les.

Za Újezdský STROM o.s. Zita Kazdová

Děkuji Úřadu MČ Praha 21 Újezd
nad Lesy – komisi SPOZ, Sdružení
důchodců, SPCCH a milým přáte-
lům za blahopřání k mým naroze-
ninám.

Helena Vojtová

Akademický sochař Josef Vajce,
občan Újezda nad Lesy, se narodil
19. září 1937 v Klatovech. V celé ro-
dině se nesl umělecký duch. Jeho
otec i dědeček se věnovali hudbě,
bratr byl malířem a Josef Vajce se
rozhodl pro sochařinu. V letech 1951
– 1954 se vyučil kamenosochařem,
ve studiu pokračoval na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Uher-

ském Hradišti a dále na Akademii
výtvarných umění v Praze u profe-
sora Vincence Makovského. Když
musel po roce 1968 opustit akade-
mii, stal se umělcem „na volné no-
ze“. V letech 1996 – 2000 byl prezi-
dentem Sdružení sochařů Čech, Mo-
ravy a Slezska, od r. 2000 do letoš-
ního roku byl jeho viceprezidentem.
Jeho výtvarné zájmy se soustředily
především na plastiku v architek-
tuře, zvláště se zdůrazněním psy-
chické stránky. Hojně se věnoval
portrétu. Připravil velké množství
výstav i realizací v Čechách i v za-
hraničí, z nejvýznamnějších uveďme
pomník TGM na Hradčanech podle
modelu prof. Otakara Španiela,
jehož kopie stojí rovněž na Masary-
kově třídě v Mexiko City, plastiku
Tycha de Brahe a Johannese Keplera
v Praze na Pohořelci, díla Země

V nedožitých 74 letech zemřel sochař Josef Vajce

Zahrada Čech Litoměřice
Koncem měsíce října
byla po rekonstrukci
opět otevřena Česká
spořitelna v Újezdě
nad Lesy. Vnitřní dis-
pozice byly přesta-
věny tak, aby odpoví-
daly současným tren-
dům a sloužily pro
lepší a diskrétnější ko-
munikaci s klienty.
Nově byl zaveden
elektronický číselný
pořadník, kterým pra-
covnice spořitelny
vyzve klienta k vyří-
zení své záležitosti.
Rekonstrukcí bylo
zlepšeno nejen pro-
středí pro klienty, ale
i pracovníkům spoři-
telny byly vytvořeny lepší pracovní podmínky, např. v kartotékové evidenci,
která již není tak obsáhlá, je zabudovaná ve stěně a ovládá se strojově.
Pobočku můžete navštívit v těchto úředních hodinách:
Otevírací hodiny:

Pondělí 9:00 – 12:30 13:30 – 18:00
Úterý 9:00 – 14:00
Středa - Čtvrtek 9:00 – 12:30 13:30 – 18:00
Pátek 9:00 – 14:00 Tel. 956 721 790

Martina Nejtková, redakce

Česká spořitelna opět otevřena

Obyvatelům Újezda i lesu

a Slunce, plastiku J. A. Komenského
v Berlíně a pomník českým výsadká-
řům v Arisaigu na západním pobřeží
Skotska. Jeho díla jsou i v Petro-
hradě, Spojených státech americ-
kých, na Slovensku a na Ukrajině.
Jedno z jeho posledních děl Památ-
ník svobody stojí na pražském Již-
ním Městě a bylo odhaleno na
podzim loňského roku. Dílo bylo vy-
tvořeno na podnět MČ Praha 11 a ve
spolupráci s Asociací nositelů legio-
nářských tradic, s níž sochař Josef
Vajce úzce spolupracoval a připra-
voval další zajímavé realizace.
Do poslední chvíle aktivní, optimis-
tický a plný tvůrčího nadšení, zemřel
náhle ve čtvrtek 15. 9. 2011.
Na jeho elán, usměvavou tvář a zá-
pal pro tvorbu nikdy nezapome-
neme. Čest jeho památce.

Jan Vondráček

pak díky synovi mohl být. Vítězství
je vždy sladké a my všichni k němu
gratulujeme.
Když jsem si s přítelem Fr. Kroupou
povídala, dověděla jsem se, že začal
zahradničit a sadařit v roce 1954,
kdy se přiženil do Libčic nad Vlta-
vou, pak se přestěhoval do úrodné-
ho Polabí, do Lysé nad Labem
a v Újezdě již obhospodařuje svoji
zahradu 33 let. Všechny stromy co
na zahradě má, si vypěstoval sám,
ani jeden nekoupil. Experimentoval,
zkoušel novinky i staré odrůdy, co
v Újezdě nešly, nebo nechutnaly,
přerouboval nebo vykopal. Od jara
pěstuje salát, ředkvičky, kedlubny,
pokračuje okurkami, paprikami a již
zmíněnými rajčaty. Má osvědčené
druhy Bejbi a Typo. Každý rok ku-
puje vždy nějaké nové na zkoušku.
Letos padl jeho zrak na Maxi a udě-
lal dobře. Pro příští rok bude mít zá-

kladní 3 druhy a bude experimento-
vat dál. Úspěch svých výpěstků
přičítá biohumusu, který získává
pomocí kalifornských žížal a pláno-
váním osazení jednotlivých záhonů,
hnojením a případně i nejnutnějších
postřiků. Důležité také je sledování
novinek i odborných pojednání a to
mu v plné míře poskytuje časopis

PoděkováníRozloučení
Dne 3. října 2011 jsme se rozloučili

s paní Květou Svátkovou, která

byla celých 22 let duší činnosti

Sdružení důchodců v Praze 21 –

Újezdě nad Lesy. Bez ní se ne-

obešlo organizování všech mož-

ných aktivit – divadelních před-

stavení, kin, zájezdů, besed, jed-

nání se sponzory, kulturními zaří-

zeními i Úřadem naší městské

části. Moc nám chybí a bude chy-

bět stále. Nikdy na ní nezapome-

neme.

Výbor Sdružení důchodců

Újezd nad Lesy

Děkujeme všem smutečním hos-
tům za projevy soustrasti na pos-
ledním rozloučení s naší mamin-
kou, paní Květou Svátkovou.
Děkujeme též za všechny doru-
čené smuteční kondolence.

Michaela Štědrá
a Lubomír Svátek

Zahrádkář. Motto vítěze zní: Vše co
na zahradě dělám, dělám s chutí,
pečlivě, promyšleně a s láskou.
A co nakonec dodat; nic, motto vše
říká a přejme našemu členovi mno-
ho elánu, zdraví, pohody a lásky
svých nejbližších i přátel.

Blanka Exnerová
Organizace ČZS Újezd nad Lesy

Pomozte při pátrání
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Pozvánka na koncert skupiny
MČ pro Vás všechny připravuje velký, vánoční
koncert se skupinou ABBA REVIVAL.
Uskuteční se 9. 12. 2011 od 19:00 hod v polyfunkč-
ním domě, Újezd nad Lesy, ul. Staroújezdská 2300.

Bude připraven i taneční parket, aby si všichni
mohli zatančit při známých hitech skupiny ABBA.

Cena vstupného činí 250,-Kč. Předprodej začátkem
listopadu ve všech předprodejích, tj. podatelna,
Knihkupectví Nad Lesy, prodejna El Bio a videopůj-
čovna T 26 star.
Zvýhodněné vstupenky pro seniory ve výši 200,-Kč
se budou prodávat na podatelně úřadu.

SOUTĚŽ EKO BIO RODINA
Zapojte se do soutěže Eko bio rodina, kterou jako hlavní

pořadatel zajišťuje Ministerstvo zemědělství.

Soutěž trvá do 15. 11. 2011. Úkolem je popsat jakýmkoli
kreativním způsobem, jaký má vaše rodina vztah k ekologii

a jak v každodenním životě uplatňujete eko a bio.

Více informací na www.ekobiorodina.cz

KSOZ Sekce pro občanské záležitosti v Újezdě nad Lesy připravuje

„VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY“.
Vánoční posezení pořádáme v sobotu 3. 12. 2011 od 14:00 hod v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici.

K posezení jsme Vám připravili kulturní program, ve kterém se Vám představí děti z mateřské školy
a svým zpěvem nás potěší sopranistka Barbara Slezáková.

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

KSOZ
Sekce pro občanské záležitosti

V měsících září – říjen 2011 pro-
běhlo šest kulatých stolů na téma
Školství, Životní prostředí, Doprava,
Veřejná správa, Urbánní a územní
rozvoj, Sociální oblast. Občané
měli možnost otevřeně diskutovat
a sdělovat své postřehy a náměty.
„ Tato setkání byla velmi příjemná.
Zjistili jsme, jaké problémy občany
trápí a jak by je chtěli řešit. Disku-
tovali jsme i nad dalším rozvojem
a přesvědčili jsme se, že je nutné

Kulturní nabídka

Kulaté stoly - první krok na dlouhé cestě
mít občana jako partnera,“ říká sta-
rosta MČ Praha 21.
Diskutující se vyjadřovali k využití
pozemků a budov v majetku měst-
ské části, ke kulturním příležitos-
tem, ke zdravotnictví v Újezdě nebo
k úrovni místní základní školy
V tématických diskusích zazněla
podpora Klánovického lesa jako pří-
rodní rezervace. Zástupce Lesů ČR
vysvětlil princip hospodaření v lese
a objasnil současné kácení i smysl

dodržování Lesního hospodářského
plánu.
Nespokojenost občanů směřovala ke
stavu silnic, k nedostatečné údržbě
některých zelených ploch, k nad-
měrnému provozu a hluku nejen na
hlavních komunikacích. „Toto je
jeden ze zásadních problémů naší
městské části. Občané jsou obtěžo-
váni jak ve dne, tak v noci hlukem
nad 60/70 dB. Apelujeme na Ma-
gistrát hl. města Prahy, aby tuto

tíživou situaci řešil obchvaty a ob-
jízdnými trasami ne jen naší měst-
ské části,“ uvádí starosta.
Nad výstupy z kulatých stolů se nyní
schází strategický tým městské části
a vytváří pracovní závěry k jednotli-
vým oblastem s určením slabých
a silných stránek, hrozeb (to není
strašení, to je terminus technicus)
a příležitostí. Výsledkem této ana-
lýzy bude označení a pojmenování
problémů a navržený způsob řešení.

Kulatými stoly, prvním krokem
v dlouhodobém procesu zapojo-
vání veřejnosti do procesu zkvalit-
ňování místa pro život, Újezd
zahájil využívání nástrojů Místní
Agendy 21 pro vytváření Strategic-
kého plánu rozvoje MČ Praha 21
na desetileté období.

Použitý zdroj: Tisková zpráva
MČP21 vydaná 19.10.2011

zpracovala Zita Kazdová

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY

Městská část uvádí divadelní před-
stavení pro malé i velké diváky

O HONZOVI A PRINCEZNĚ
Divadlo v ZŠ Masarykova,

Újezd nad Lesy, ul.Čentická,
dne 15. 11. 2011 od 18:00 hod.

Cena vstupného 50,-Kč.
Rezervace a předprodej vstupenek

Zdeněk Voříšek - 777 811 331,
zdenek.vorisek@praha21.cz,
nebo na podatelně úřadu.

Přijďte se podívat, zda je Honza opravdu tak hloupý
a jestli se mu podaří vyléčit rozmazlenou princeznu.
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Slavnostní připomenutí Dne vzniku samostatného československého státu

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

NOVĚ V HC SLUNÍČKO 
OD 1. LISTOPADU

Zveme všechny maminky, tatínky a ostatní
příslušníky rodiny na kroužky do našeho centra…

www.hcslunicko- ujezd.cz
PO: 16.00 - 16.45 zpíváme s mámou/tátou
ÚT: 10.00 - 10.45 tvoříme s mámou/tátou
ST: 16.00 - 16.45 zdravé cvičení
ČT: 15.30 - 18.00 setkávání maminek/tatínků 

s dětmi (všechny aktivity od 1,5 roku)
plánujeme i vaničkování, výuku hudby a mnoho

dalšího - sledujte naše webové stránky
více info na tel.: 777 686 034 

Prodám byt 3+1/B s garáží 
v Újezdě nad Lesy

Družstevní byt o výměře 74 m2 s balkó-
nem, garáží a 2 sklepy, koupelna a wc
po rekonstrukci, plastová okna, bezpeč-
nostní dveře. Komplexní rekonstrukce
domu zahájena. Převod do OV možný. Byt
se nachází v třípodlažním domě v klidném
prostředí u lesa. Cena 2 190 000 Kč. 
Při rychlém jednání možná sleva!  

Tel:  606 116 358

Výročí se letos neslo v duchu oslavy
lidí, bez nichž by dnes Česká repub-
lika patrně neexistovala. Masaryk,
Beneš, Štefánik, Rašín, Švehla zapo-
čali cestu, po které dnes kráčíme my
a jejich sny, trpělivá práce a morální
kredit jsou naléhavou připomínkou
dnešní politické reprezentaci.
Inspiraci ale nemusíme hledat pou-
ze v historii. Městská část Praha 21
se hlásí k tradici, která si váží svých
občanů, pracujících ve prospěch
obce, jejichž konání může být pří-
kladem pro ostatní. Proto Rada
městské části na začátku letošního
roku navrhla udělování titulu Občan
roku 2010 a Čestný občan městské
části Praha 21. Obyvatelé Újezda
v anketě navrhli kandidáty, Komise
pro udělování čestného titulu vy-
brala a Zastupitelstvo tento návrh
odsouhlasilo. Občanem roku 2010 se
stali manželé Marie a Antonín

Tomaidesovi, autoři knihy Střípky
z újezdské historie, která byla vy-
dána k sedmistému výročí založení
obce. Titul Čestný občan MČ Praha

21 je nejvyšší pocta, kterou uděluje
městská část v souladu s ustanove-
ním zákona o hlavním městě Praze.
Za celoživotní zásluhy byl tento titul

udělen paní profesorce Jaroslavě Jiráskové.
Za slavnostní a přitom velmi příjemné dopole-
dne děkujeme všem milým hostům, zejména
nositelům čestného občanství a jejich rodi-
nám. V neposlední řadě pak paní Aleně
Krausové, plukovníkovi Janu Vondráčkovi,
který byl letos hlavním řečníkem, plukovní-
kovi Václavu Přibylovi, radním a zastupitelům,
dětem účinkujícím v programu i těm v hledišti,
jejich učitelkám a rodičům a plnému divadlu
návštěvníků. Poděkování patří organizátorům a po-
mocníkům z úřadu, školy a Svazu zahrádkářů, malé
sklárně Huť Anna za nádherné dárkové artefakty
a panu starostovi, který byl průvodcem slavnosti a po-
hotovým moderátorem závěrečné besedy.

-red-
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ZVEME VÁS NA DĚTSKOU
MÓDNÍ PŘEHLÍDKU!!!

KDY?  5. 11. 2011 V 15.00 HOD.

KDE? NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE KOLMANKA

- HODKOVSKÁ 1210, ÚJEZD NAD LESY 

(rezervace míst na tel. 606 328 653

Vstupné: dospělí 20,- dítě zdarma, kolekce podzim-zima,

zboží k prodeji. Na shledanou se těší HC Sluníčko a módní

salon Simony Kuchler

Bližší info na tel. 606 314 008, www.hcslunicko-ujezd.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ PPOOLLOOŽŽÍÍ PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

HASÍCÍ PŘÍSTROJE A HYDRANTY
revize, servis, opravy, prodej

Eduard HELEŠIC
Mobil: 603 229 051
E-mail: edahelesic@seznam.cz
Privát: NOVÁ 178, 250 84 Sibřina

JV Pokládka zámkové dlažby
a jiné zednické práce, údržba zahrad,
veškeré vyklízecí práce a úklid
bytových i nebytových prostor. 
Tel. 776 015 558; 773 615 551

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

tel.: 602 342 548
602 266 299

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

JJaarroossllaavv BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

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

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

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

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
MILAN PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� recyklát, tříděná zemina

�� přeprava materiálu

�� multikára, avia, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

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

sm
lu

vn
í

ceny

Vodoinstalatérské a topenářské práce
vodovodní a kanalizační přípojky, čištění
kanalizace, odpadů a prohlídky odpadů
kamerou
Tel.: 721 354 413 Miloš Diviš, Úvaly

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
SECHTER s.r.o., Újezd nad Lesy
Tel.: 608 426 200, e-mail: Sechter.sro@seznam.cz
• Sádrokartonové systémy, podhledové systémy
• Půdní vestavby a malby, prostorové konstrukce
• Skleněné příčky a skleněné sprchové kouty

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ
placená inzerce

PPRREEVVEENNCCEE 
OOSSTTEEOOPPOORRÓÓZZYY

U pacientů od 50-ti let 1x za 2 roky
ZDARMA (i bez doporučení lékaře)

pro pojištěné u OZP (207)
Objednání: 

Olšanská 7, 2. patro, RTG oddělení
Tel.: 271 774 850 (7:30 - 13:30 hod)

vložená příloha

na Blatově
Nabízíme veškeré služby lyžařům:

• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání
• montáž běžeckých vázání
• základní předbroušení 
• finální broušení na kameni
• úhlování boční hrany
• tuning spodní hrany
• opravy a lepení skluznic

Otevírací doba:     od 15 listopadu  po – pá 1700 – 2000

Kontakt:      tel. 281 970 262; 606 927 106
www.sweb.cz/horson

LLLLyyyyžžžžaaaařřřřsssskkkkýýýý sssseeeerrrrvvvviiiissss

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

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

� 603 505 987 

VŠE KOLEM DOMU



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

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

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ ÚÚSSPPOORRÁÁMM

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJvložená příloha
placená inzerce

Zveme vás na první vánoční inspiraci.

PRODEJNÍ VÝSTAVA se koná 
5. a 6. 11. od 10:00 do 17:00 hod
v naší prodejně

Další tradiční výstava 
19. - 20. listopadu od 10:00 do 17:00 hod
ve Wellness Daniela v Šestajovicích, ul. Husova. 

Můžete se nechat inspirovat letošními
barevnými trendy nebo pořídit výzdobu
i v jiných barvách. 

Podrobnosti na www.kvetiny-darky.eu
tel: 776 090 856

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

EXTREM SPORT
* rakouské ALPY od 650,- Kč/os./den vč. polopenze
* ve vybraných termínech 1 dítě do 10 let zdarma
* dě� do 10 let lyžují jen za 1,- EUR / den

poznávací zájezdy, pobytové zájezdy, exo�ka, 
lázeňské pobyty, letenky
zájezdy na přání pro jednotlivce i celé skupiny

ZAHAJOVACÍ SLEVY 2 -5 % do 30. 11. 2011

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, 
pozůstalosti, sklep či půdu levně.

Tel.: 777 22 78 40

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
JUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. 
Servis, montáž, revize, regulace. PlynTech
Kalát, www.plyntech.cz, +420 608 626 496.

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

Motto: “Každý má svá práva…“

JUDr. Jiří Vyvadil 
advokát

nabízí široké zkušenosti 
soudce Nejvyššího správního soudu

trestního soudce
advokáta s třicetiletou praxí

ve všech právních oborech
rozhodce Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře ČR 

a Agrární komoře ČR
-----------

Sídlo: K jízdárně 9/20, 19016 Praha 9, 
radnice MČ Praha – Koloděje, 

GSM: + 606 647 760,
e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz


