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Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné fórum, které pořádá 
ÚMČ Praha 21. Přijďte se podílet na zlepšení kvality života 
v Újezdě nad Lesy.

Témata diskuze:    Školství 
 Bezpečnost 
 Doprava 
 Životní prostředí 
 Volný čas 
 Občanská vybavenost

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

Průběh FZMČ
  Účastníci VF se zařadí k tematickému stolu dle svého výbě-

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

mané občany jako nejdůležitější, které postupují do „finále“ 
na hlasovací arch

  Na hlasovacím archu stanoví ze zde navržených svým hla-
sováním deset největších problémů - “10P“

Lucie Ponicová, Granty a MA21

Co je veřejné Fórum Zdravé městské části?
Fórum Zdravé městské části (FZMČ) je ročně se opaku-
jící veřejné projednání k celkovému udržitelnému 
rozvoji příslušné městské části. Na akci jsou zváni 
nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnika-
telského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, 
ale zejména široká veřejnost.
 Cílem veřejného projednání je získat co nejširší 
zpětnou vazbu k rozvoji daného území očima veřej-
nosti. Definují se nesoulady v kvalitě života obyvatel 
a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými 
efekty takto vedeného projednání je diskuze mezi od-
borníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udr-
žitelného rozvoje, a současně konsenzus na hlavních 
problémech k řešení. 

 Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, 
problému či oblasti, které je z jejich pohledu problema-
tické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskuzi 
nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale 
o plánování tzv. „od zeleného stolu“. Diskuze probíhá 
formou tematických stolů viz. níže. Hlavním společ-
ným výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších pro-
blémů z pohledu obyvatel – tzv. „desatero problémů 
(“10P“). Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou 
anketou, jejímž cílem je ověřit formulované problémy 
s co nejširším okruhem veřejnosti. Po ověření ankety 
se vyhodnocené problémy předkládají radě městské 
části (RMČ) ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich 
řešení.

PRAHA
21

TEMATICKÉ STOLY VF V ÚJEZDĚ NAD LESY

na VEŘEJNÉ FÓRUM
POZVÁNKA

Kdy: středa 04. 11. 2015 od 18.00 hodin
Kde: v sále Polyfunkčního domu Level 
(Staroújezdská 2300, Praha 9 – Újezd nad Lesy)

Na setkání se těší 
za Úřad městské části Praha 21

Zdeněk Růžička
Starosta MČ Praha 21

Ing. Lucie Ponicová
koordinátorka MA21

Ing. Šárka Zátková
Radní a politik pro MA21
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EDITORIAL

Vážení spoluobčané,
několik z vás se mne v poslední době ptalo, jak 
dlouho budeme muset jezdit objízdnými trasami? 
Jak se mám dostat autem tam či onam? Proč já 

chudák musím čekat v koloně aut? A já se naopak ptám 
vás, komplikují nám probíhající stavby život 
natolik, že to skutečně nemůžeme vydržet? 
Nikomu z nás se v současné chvíli dobře 
nejezdí, ale musíme si uvědomit, že dostavět 
tyto prospěšné stavby je pro celou naši měst-
skou část velice důležité. Stavíme je hlavně 
proto, abychom se zde do budoucna měli ješ-
tě lépe a aby se nám zde dobře společně žilo. 
 Jsem nesmírně rád, že od 19. října 2015 je 
průjezdná křižovatka Staroklánovická - Sta-
rokolínská. Stavba kanalizace na Starokláno-
vické ulici byla dokončena stavební firmou 
přesně v termínu a za to jim patří mé podě-
kování. Nyní se stavba kanalizace posunula dále do ulice 
Hulické, ale to nás již nebude v dopravě příliš omezovat. 
Práce v Hulické ulici budou probíhat v termínu od 19. 
října do 15. listopadu 2015. Po tuto dobu bude Hulická 

ulice v úseku po ulici Soběšínskou uzavřena pro osobní 
dopravu. Největší radost však mám z toho, že u Klánovic-
kého nádraží byla zahájena oprava vozovky. Tato stavba 
bude probíhat 12 dní, a to od 19. do 31. října 2015. Určitě 
se všichni na nový povrch vozovky těšíme. Další stavba, 

která byla zahájena již 12. října, probíhá v uli-
ci Chmelické. Jedná se zde o opravu povrchu 
(tzv. homogenizace). V neposlední řadě mu-
sím zmínit výstavbu nového pavilonu školy, 
která byla rovněž zahájena v posledních 
dnech. Pokud nám bude přát počasí, dočká-
me se ještě v tomto roce hrubé stavby.
 Všem občanům bych chtěl touto cestou 
poděkovat za jejich trpělivost během probí-
hajících staveb, které jsou pro naši MČ velice 
důležité a díky nimž bude naše obec jen 
vzkvétat.

S přátelským pozdravem 
Váš

Zdeněk Růžička,
starosta Městské části Praha 21
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AKTUALITY

Městská část spustila mobilní aplikaci „PRAHA 21“

Průběžná zpráva ze VII. ÚA 2015-2016

Číslo projektu: CZ.2.16/1.2.00/21554
Městská část Praha 21 spustila provoz mobilní aplikace 
„Praha 21“. Aplikace poskytuje občanům rychlý přístup k dů-
ležitým informacím z MČ a zároveň přináší obousměrnou 
komunikaci MC – občan.
Funkce mobilní aplikace:
  Základní informace o úřadu a kontaktní informace
  Aktuality z městské části Praha 21
  Úřední deska
  Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
  Možnost vytváření a sledování podnětů občanů
  Ankety
  Push notifikace - nové informace z vybraných oblastí se 

Vám zobrazí přímo na displeji mobilního telefonu (nutná 
registrace)

Stahujte zdarma na Apple App Store, Google Play  
a Windows Phone Store
Více informací na http://www.praha21.cz/informace/ 
mobilni-aplikace-praha-21

STRUČNÝ NÁVOD 
K POUŽITÍ
Pro využití maximálních 
výhod aplikace je nutná 
registrace a přihlášení 
uživatele. Přihlašovací 
údaje pro mobilní aplikaci jsou sdílené s přihlašovací-
mi údaji pro webové stránky MC Praha 21. Pokud jste 
již zaregistrováni na webových stránkách MČ Praha 
21, použijte stejné údaje pro přihlášení i do mobilní 
aplikace. Přihlášení je také možné pomocí úctu na 
sociálních sítích Google a Facebook. Po přihlášení do 
aplikace můžete kliknutím v menu na položku „Můj 
profil“ nastavit kategorie informací, které Vás zajíma-
jí. Vybrané informace se budou zobrazovat formou 
notifikací. Hlášení podnětů občanů je nutné opatřit 
GPS souřadnicemi. Volitelným doplněním fotografie 
usnadníte úředníkům MČ identifikaci umístění a pova-
hy hlášeného podnětu. Stav řešení hlášených podnětů 
můžete sledovat přímo v aplikaci.

Počty Akademiků narůstají, což je 
nejen potěšující, ale také zavazující. Na 
základě ohlasu z minulých běhů má-
me přislíbeno pokračování cyklu „Ne-
vážně o vážné muzice“ s panem prof. 
Kamilem Bednářem. K ukázkám a po-
vídání o autorech přibyde tentokráte 
i trocha filozofie nad tématy obecně 
spojovanými s tvorbou, nejen umělec-
kou – jejími pohnutkami, problémy, 
radostmi i tužbami. Vedeni charis-
matickým projevem pana profesora, 
podíváme se za střežená tajemství 

a do tajuplných zákoutí Mistrů umění 
ze všech umění nejuměňovatějšího 
(ku chvále mateřštiny!).
 Taktéž druhý cyklus se bude opírat 
o Vaše doporučení a dr. Pavel Taussig 
navrhnul pro své pokračování mno-
hoslibný název „Pitva Osmi nesmrtel-
ných“. Budeme tedy volně nahlížet do 
anatomie známých evergreenů čes-
kého filmu (mezi jinými např. Markéta 
Lazarová, Nebeští jezdci, Vyšší princip, 
Romance pro křídlovku atd…), ale ten-
tokráte se nepromítá, (pouze ilustrující 

ukázky), ale budeme se jak se patří 
pečlivě a podrobně věnovat osob-
nostem tvůrců, životy představitelů, 
dobou vzniku, či reálnými souvislostmi 
z časů děje.
 Podrobnosti, časy, místa a úplné 
přehledy budou následovat. Prav-
děpodobný začátek VIII. cyklu bude 
tradičně konec ledna/počátek února.

Těšíme se na viděnou a slyšenou.

Petr Mach

W
indow

s
A
ndroid

Iphone



Změny v radě a zastupitelstvu

Vyjádření starosty

Matička Praha adventní

Potkani v Újezdě Poděkování
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Kalendárium na listopad
4. 11.           Veřejné fórum MČ Praha 21 –  

od 18h v Polyfunkčním domě Level 
5. 11.           Beseda „Z národních parků Ameriky“. 

Pořádá SPCCH od 15h v divadelním sále 
Masarykovy ZŠ

7. 11.           1. Újezdský Strašiles, od 16.15
7. 11.           Lampionáda, od 16.30 na Psím plácku 

(roh ulic Sudějovická a Hulická)
11. 11.         Lampiónový průvod za svatým Martinem
12. 11.         Beseda s grafoložkou Hanou Hořákovou, 

Místní knihovna od 10h
14. 11.         Vernisáž výstavy Spolky a spolková 

činnost – od 10h v Újezdském muzeu
20. 11.         KAS zve do Státní opery – Mefistofeles, 

od 19h. Doprava vlastní
23. 11.         SPCCH zve na představení Babička se 

vrací aneb Dichtung und Wahrheti do 
Studia Ypsilon, 19.30

27.-29. 11.  Adventní výstavy ČZS, areál zahrádkářů, 
od 10h

28. 11.         Oslava mezinárodního dne seniorů  
14-20h Polyfunkční dům Level

29. 11          Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 
16.30-18.30

1. 12.           Vánoční díla, Polyfunkční dům Level, 
14-18h

6. 12.           Adventní výstava Betlémů v Klánovicích

Místostarosta Jan Slezák (ČSSD) rezignoval na svou funkci, členství v radě 
i všech komisích. Zůstává řadovým zastupitelem. Na funkci místostarostky 
následně rezignovala i Karla Jakob Čechová (TOP09). Rada MČ je tak v sou-
časnosti nekompletní, má jen tři členy. Situací se bude zabývat mimořádné 
zasedání zastupitelstva.
 Na mandát zastupitele rezignoval Ing. arch. Jan Záhora (Otevřený 
Újezd), jehož nahradil Tomáš Fábera ze stejného uskupení.

Vážení občané,
v návaznosti na události minulých dnů, kdy došlo k odstoupení místosta-
rostky Karly Jakob Čechové a místostarosty Jana Slezáka, byla po sedmi-
denním smírčím řízení ze strany ANO 2011 vypovězena koaliční smlouva. 
V současné době probíhá intenzivní vyjednávání o nové otevřené koalici. 
Cílem je sestavit stabilní funkční koalici, která bude otevřená ke spolupráci 
s občany a se všemi politickými a občanskými uskupeními. Navázání na do-
savadní práci minulé koalice je pro nás klíčové, projekty se nesmí zastavit. 
Naše snaha je a bude lepší Újezd pro nás všechny. S pozdravem

 Zdeněk Růžička, starosta

Blížící se vánoční svátky vyvolávají v každém z nás pocity výjimečných 
chvil a slavnostní nálady. 
 Náladu magické předvánoční Prahy si budou moci vychutnat i děti MŠ 
Sluníčko při adventní plavbě 2. 12. 2015 parníkem po Vltavě a následné 
procházce Prahou. Na palubě se potěší se výhledem na památky širšího 
historického centra Prahy a po vylodění si děti projdou pěšky projdou 
zajímavá místa našeho hlavního města, která budou spjata s vánoční 
atmosférou a zároveň s historií našeho hlavního města. 
 Celá akce se koná za podpory městské části Praha 21.

Bydlíme v Újezdě již 15 let a minulou sobotu 
se poprvé stalo, že nám z WC v přízemí vylezl 
potkan. Protože jsem se za celou dobu exis-
tenci Zpravodaje nedočetl nic o tom, co se 
s tímto problémem v naší městské části dělá, 
mám několik otázek, na které bych rád já, 
i mí sousedé, dostal odpověď. Jak, a jak často 
probíhá deratizace na území naší MČ? Kdo ji 
provádí, jak často, za kolik a s jakými výsled-

ky? Jaká jsou činěna opatření při budování 
nové kanalizace proti pronikání potkanů do 
bytů a zda je nějaká možnost úpravy stávající 
kanalizační sítě, aby se tomuto zamezilo ? 
Myslím, že toto téma by samo o sobě mohlo 
vyplnit podstatnou část zpravodaje a bude 
občany zajímat. Přeji hodně zdaru a těším se 
na uspokojivou a jistě vyčerpávající odpověď. 
S pozdravem hrdý občan Újezda 

Radek Holubička

Děkuji zástupcům 
ÚMČ Praha 21 za 

blahopřání k mým 
94.narozeninám, 

které mě velice 
potěšilo.

Vladimír  
Štěpánek 
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ŠKOLY A ŠKOLKY

MŠ Sluníčko: Týden prožitý s pohádkovými bytostmi ve Vřesníku

Úspěchy žáků Masarykovy školy

Pražský pramen

„Fantazie je důležitější než vědění.“ /Albert Einstein/

I letošní rok jsme se vydali společně s dětmi do nádher-
ného kraje Vysočiny, a to právě v období vonícího lesa po 
houbách, barvení listí na stromech a přírody, jež ukazuje 
svou krásu a malebnost. Vřesník – malá vesnička s lidmi, 
kteří mají dobré a otevřené srdce nás opět vítal s otevře-
nou náručí magického a neopakovatelného okolí. Vonící 
všudypřítomné lesy nás zvaly ke hrám a procházkám, 
při kterých jsme měli také velký úkol – pomoct skřítkům 
vysvobodit vílu Lesněnku ze zajetí zlé čarodějnice Berty. 
Ta tuto nebohou pohádkovou bytost zaklela do starého 
dubu a z něj se na nás dívaly jen víliny modré uplakané 
oči. Komu by jí nebylo líto…..obzvláště, když jsme ji slýchali 
všichni smutně plakat. Ovšem Berta si na nás vymýšle-
la zapeklité nástrahy a my jsme se celý týden snažili je 

překonat a tím Lesněnce pomoci. Taková „ bojovka“ při 
svíčkách nebyla, věřte, pro některé z nás vůbec jednodu-
chá. Ale protože jsme byli skvělá parta vzájemně jsme si 
pomohli a nakonec jsme zlé kouzlo společné dokázali pře-
konat. Jak přece všichni víte, v pohádkách vždy vítězí dobro 
nad zlem.
 Užili jsme si hodně legrace a nadýchali se tak čerstvého 
vzduchu, že nám určitě vydrží na dlouhou dobu. Právě 
příběhy a fantazie nám pomáhají k tomu, aby z nás vyrostli 
citlivý a empatičtí lidé. Děkujeme všem, kteří nám pomohli 
si tento týden tak krásně užít a určitě budeme celý život 
vzpomínat na tento nevinný věk a čas strávený společně 
s kamarády v tomto malebném koutě naší krásné země.
Vřesníci.

Jarmila Havlíčková, MŠ Sluníčko

Plavecko – běžecký pohár je určen 
dětem a mládeži základních škol ve 
věku 9–15 let a je kombinací plavání 
a běhu po sobě jdoucích. Je určen 
i sportovcům tělesně postiženým se 
snahou o jejich začlenění do běžného 
každodenního života.
 V letošním školním roce se do toho-
to projektu zapojila i naše škola.
 Z podzimní části XV. ročníku Plavec-
ko-běžeckého poháru jsou za námi již 
dvě kola , jejichž hostiteli byly městské 
části Prahy 3 a Prahy 5. Po první části 
se 30 žáků Masarykovy školy probojo-
valo na 7. místo v celkovém bodování 
36 přihlášených škol.
 2. kolo Plavecko-běžeckého pohá-
ru se konalo  15. října 2015. Závodu 
se zúčastnily téměř dvě stovky dětí 
z pražských škol. Své prostory pro 
toto kolo poskytl pod záštitou Prahy 
5 plavecký bazén  v Radlicích, běžec-
ká část se pak přesunula do  parku 
v Butovicích. V nevlídném podzimním 

počasí si žáci naší školy  poměřili své 
síly s těmi nejlepšími z celé Prahy. 
Po plavání nebyly výsledky našich 
nejlepší, ale v běžecké části excelo-
vali. Nejlépe si vedl a svou skvělou 
formou potvrdil Filip Goldman ze 7. 
A. Na trati postupně udolal všechny 
profesionální plavce a po vynikajícím 
výkonu získal bronz. Nebyl jediný, kdo 
zabojoval ze všech sil. Následoval per-
fektní finiš Tey  Kalendové, která se 
rovněž probojovala do první desítky 
bodovaných. Rovněž všichni ostatní 
předvedli vynikající výkony ve velmi 
silné konkurenci. Po sečtení všech 
bodovaných pozic v rámci celkového 
hodnocení škol bychom se tak měli 
posunout zase o nějakou příčku výše.
 V další části se seriál Plavecko-
-běžeckého poháru přesune  do 
Hloubětína a v prosinci pojedeme na 
Strahov.

Za MZŠ Radka Kohoutová  
a Anička Kousalová 

INZERCE

Mokrá cesta je opravdové 
praní s využitím jedinečné 

technologie a použitím vysoce 
účinných a ekologických 

přípravků.

Čistíme na tlakovém principu 
s následným odsáním nečistot. 

Čistíme koberce, sedací 
soupravy, nebo jiné čalouněné 

vybavení Vaší domácnosti, 
kanceláře, hotelového zařízení 
i jinak komerčně využívaných 

prostor. 

Kontakt: 736 205 854
michaelachnapkova@gmail.com

Hloubkové čištění 
koberců a čalouněného 
nábytku mokrou cestou

Gymnázium Botičská organizuje každý rok soutěž Pražský pramen, která 
je určena pro žáky 6. až 9. tříd pražských základních škol. Cílem soutěže je 
probudit zájem žáků základních škol o přírodovědné obory. Nehledáme 
úzce zaměřené specialisty, ale děti, které mají obecné povědomí o dění 
v přírodě. V letošním roce je téma Člověk.

Školního kola se na Masary-
kově ZŠ zúčastnili žáci 8. a 9. 
tříd, tj. cca 130 žáků. Újezd-
skou školu bude v dalším kole 
reprezentovat Adam Střihavka 
z 9. C, který se ve školním kole 
umístil na 1. místě. 

úterý 10. 11. 2015 
od 7:15 – 8:30 hod

středa 11. 11. 2015 
od 15:00-17:00 hod

čtvrtek 12. 11. 2015 
od 15:00-17:00 hod

Sběr papíru se koná tradičně ve dvoře  
I. stupně Masarykovy ZŠ, vjezd do dvora 

z Čentické ulice.

Prosíme, aby byl papír svázaný, zvážený 
a zbavený plastů.

Děkujeme.
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SOBOTA 7. 11. 2015

Cesta strašidelným lesem pro odvážné děti 

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

od 16:15
Registrace v restauraci 

Na Hřišti v Újezdě nad Lesy

16:30 - 17:00
Světýlková cesta šerým lesem 
bez strašidel pro nejmenší děti

17:00 - 19:00
Strašidelná stezka odvahy

s rodiči nebo bez nich

Pro děti v restauraci čaj zdarma,
ohýnek a možnost opéct si 
vlastní špekáček!

Více informcí na
www.rarasek21.cz

 

 
Žáci  V. A  a  sbor Sovička Masarykovy ZŠ 

Vás zvou na předvánoční vystoupení 
 

DĚTI  
ÚJEZDSKÝM SENIORŮM 

 

Miniopery autorů 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře 

v divadelním sále I. stupně Masarykovy ZŠ  
v pátek 27. 11. 2015 od 10 hodin 

 

BUDULÍNEK 
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH 

(sbor Sovička pod vedením Mgr. Daniely Janoušové) 
 

KARKULKA 
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

(žáci V. A pod vedením Mgr. Martiny Vrátné) 
 

... a závěrem malé předvánoční překvapení ... 
 

Nenechte si ujít neopakovatelný divadelní zážitek 

Co nabízíme? 
Kreativní sady, hry, hračky,  
dárky a výtvarné potřeby.

Kde? 
Račiněveská 2444F  
(náměstí u Penny) 

190 16 Praha 9 
Újezd nad Lesy 

Otevírací doba
Po-Pá 9:00-18:00, 

So 9:00 - 14:00

Těšíme se na Vás!

Najdete nás také na facebooku.
www.facebook.com/jinohratky

www.jinohratky.cz

Jste kreativní? Jste hraví?  
Náš obchod je pro vás ten pravý!

INZERCE
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ROZHOVOR

Nová ředitelka Masarykovy školy: 

Alena Sochůrková nastoupi-
la s novým školním rokem 
jako ředitelka Masarykovy 
základní školy. V minulém 

čísle Zpravodaje jsme otiskli 
její Koncepci, nyní předsta-
vujeme paní ředitelku pro-

střednictvím rozhovoru.

Jak vnímáte začátek v roli ředitelky 
MZŠ Újezd nad lesy?
Málokterý začátek je snadný. Ani zde 
to není jiné. Počáteční nedůvěra pano-
vala snad na všech frontách. Zamrzelo 
mě bezdůvodné odsuzování v místním 
tisku a naopak potěšila slova důvě-
ry některých kolegů a představitelů 
města. Mile mě překvapilo pracovní 
nasazení většiny pedagogů, kterým na 
výsledcích školy opravdu záleží.

Na co se nyní zaměřujete?
Chci poznat jednotlivé pedagogy 
a vidět je, jak učí a jaký mají přístup 
k dětem. Zahájila jsem tedy éru nepo-
pulárních hospitací. Zároveň mapuji 
pracovní náplně provozních zaměst-
nanců a upravuji jejich pracovní doby. 
Řeším provozní problémy, připravuji 
výroční zprávu o činnosti školy, výkazy 
a  mimo to pracujeme s p. Mgr. M. 
Kurkou na předání školy.

Máte zkušenosti z jiných škol, jak 
se jeví naše škola z hlediska vyba-
venosti?
Ano, mám zkušenosti z šestnáctile-
tého vedení velké školy a tříletého 
řízení malé školy, mnoho škol jsem 
při studiu managementu a při dalším 
vzdělávání navštívila a  mohu tedy 
porovnávat. Budovy škol jsou udr-
žované v pořádku, mají standardní 
vybavení. V každé učebně funguje 
počítač, škola má interaktivní tabule, 
dataprojektory, počítačovou učebnu. 
Zařízení však rychle zastarává, je třeba 
ho pravidelně obměňovat a ve vývoji 
nelze ustrnout. Proto jsem hned po 
mém nástupu do funkce zjišťovala 
od kolegů, kde je potřeba výměny 
technického zařízení urgentní a kde 
repasovaný počítač ještě nějakou 

dobu vydrží. První změny techniky 
i doplnění software plánuji ještě před 
koncem kalendářního roku.  

Jak se Vám jeví dosavadní výsledky 
školy?
Jsou velmi dobré, vezmeme-li v úva-
hu, že 40% žáků pátého ročníku se 
dostává na osmiletá gymnázia, dalších 
víc jak 15% pak na šestiletá a čtyřletá 
gymnázia a do učení odchází 5% ab-
solventů, pak se jedná o vysoce nad-
průměrné výsledky. Zdaleka ne každá 
škola se pyšní pracovištěm s psycho-
logy, speciálními pedagogy a asistenty 
pedagoga jako ta naše. Má velmi dob-
ře zajištěnu prevenci patologických 
jevů, hodně pozornosti je věnováno 
aktivitám jako je návštěva výstav, diva-
del, vystoupení, muzeí apod. Od první 
třídy se žáci učí anglický jazyk a běžně 
využívají k učení ve většině předmětů 
dataprojektory či interaktivní tabule, 
což umožňuje snadnou individualizaci 
výuky, která je v naší škole samozřej-
mostí. Své místo a zvláštní péče je 
v naší škole věnována nejen dětem 
s oslabením, ale i dětem nadaným ve 
skupině „Hlavičky“. To všechno má 

vliv na rozvoj žákovy osobnosti a je 
předpokladem k úspěšnému zařazení 
se do života. 

Co nabízí škola veřejnosti?
Na prvním místě je to kvalitní vzdělá-
ní. Pro nás je to prvořadý úkol školy, 
kterému se naplno věnujeme. Svým 
žákům nabízíme nadstandardní 
službu v podobě vynikající nabídky 
mimoškolních aktivit - kroužků i aktivit 
pro rodiče žáků, seniory, místní ma-
teřské školy atd. Toto jsou příležitosti 
k vzájemnému poznávání a sbližování 
lidí, kteří jsou součástí školního života 
a života městské části. Jsou to akce 
oblíbené a hojně navštěvované. 

Co byste chtěla říci všem čtenářům 
na závěr?
Chtěla bych poprosit každého z Vás 
o přímé jednání a mohu zaručit, že 
se  Vašimi nápady, podněty, návrhy či 
změnami budu zabývat. Vyhodnotíme 
je společně ve vedení školy a pokud 
situace dovolí, budeme je  případně 
realizovat. Jedině tak mohu zaručit 
dobrou spolupráci a školu vyvíjející se 
podle představ veřejnosti. 

Výsledky naší školy jsou velmi dobré
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Následně, v zimním období 
byl MČ Praha objednán 
a zpracován projekt rekon-
strukce, na jehož základě, 

po vyřízení nutných úředních vyjádře-
ní a povolení, jsme se pokusili získat 
finanční krytí akce. Jako jediná možná, 
a zároveň pro Újezd nad Lesy i fi-
nančně výhodná možnost, se ukázala 
dotace z operačního programu Praha 
konkurenceschopnost (OPPK), oblast 
podpory 2.1 Revitalizace a ochrana 
území, který nabízel dotaci v celkové 
výši až 92,5% z uznatelných nákla-
dů. Pro MČ Praha 21 to znamenalo 
spoluúčast ve výši 7,5% z uznatelných 
nákladů + několik dalších procent po-
krývajících OPPK neuznatelné náklady. 
Podali jsme žádost o dotaci na OPPK, 
a současně připravovali výběrové ří-
zení na generálního dodavatele, i když 

nebylo jisté, že dotaci dostaneme. Na 
začátku letních prázdnin vše dobře 
dopadlo a získali jsme dotaci ve výši 
92,5% uznatelných nákladů. Výběro-
vé řízení na generálního dodavatele 
stavby proběhlo úspěšně, bez odvolá-
ní všech uchazečů, a srpnu jsme mohli 
začít stavět. 

Dne 19. 8. 2015 započaly stavební prá-
ce spočívající ve zpevnění břehů ryb-
níka lomovým kamenem, a revitalizaci 
okolí rybníka spočívající zejména ve 
vybudování mlatové cesty na koruně 
hráze, dosypání ornice vyrovnávající 
různé propady a nerovnosti terénu, 
osetí upravovaných ploch travním 
semenem, výsadbě stromů a keřů 
včetně zakůrování jejich okolí, instalaci 
nových laviček a odpadkových košů 
a dalších pracích. 

ZÁVĚREM: 
Děkujeme za finanční krytí akce 
nazvané “Revitalizace rybníka v ul. 
Dubinská”, v hodnotě 3,5 miliónu Kč, 
včetně DPH, z Operačního programu 
Praha konkurenceschopnost (OPPK), 
oblast podpory 2.1 Revitalizace 
a ochrana území, registrační číslo: 
CZ.2.16/2.1.00/25564. Dále děkujeme 
všem zúčastněným, kteří se podíleli 
na realizaci projektu, zejména zpra-
covateli PD Ing. Jiřímu Sovinovi, Ph.D. 
a Ing. Kateřině Mikšíkové, zhotoviteli 
stavebních prací společnosti Nowastav 
a.s. i spolupráci rybářů, kteří přispěli 
radami a připomínkami.

V nadcházejícím zimním období žádá-
me o ohleduplné jednání návštěvníků 
okolí rybníka k novým povrchům, 
tráva je čerstvě osetá, povrch bude až 
do konce května bahnitý, dokud nová 
tráva na jaře pořádně nevyroste.

Tomáš Gross, OMI ÚMČ Praha 21

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

budoucnosti

Revitalizace rybníka v ulici Dubinská
Při loňském říjnovém výlovu rybníka bylo zjištěno silné 
podemletí břehů rybníka, ohrožující život a zdraví ná-
vštěvníků i uživatelů. V nejhorších místech byly břehy 
podemlety až do hloubky jednoho metru, a břeh tak tvořil 
převis zpevněný jen kořeny trávy a keřů.

Původní stav.

Po revitalizaci.



Co k tomuto měsíci říci? Je 
vstupem do období zimy, 
pro nás zahrádkáře je to čas 
úklidu a kontrol uskladněné-

ho ovoce, zeleniny, cibulí a hlíz květin. 
Méně známé pranostiky říkají: „Když 
ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok 
nato bývá“ nebo  „Jaký bývá v listopa-
du čas, taký obyčejně v březnu zas“.
 Ale přeci jen: tento měsíc dal název 
jedné u nás stále oblíbenější květině 
a to listopadce - chryzatémě. Pod 
jejím názvem jsme si dříve představili 
hřbitovní kvítí. Hlavně proto, že je 
díky své otužilosti ideální dušičkovou 
výzdobou. Dnes se stává stále více 
oblíbenou květinou, jak na našich za-
hrádkách, tak i k různým slavnostním 
příležitostem. 
 Historie chryzantém spadá do staré 
Číny a Japonska, kde jsou velmi ceně-
ny. Objevují se nejen ve vazbách, ale 
i v legendách, na obrazech či porce-
lánu. Jejich tamní symbolika se od té 
naší se podstatně liší, jsou příslibem 
věčného mládí. A nejen to, někteří 
Japonci dokonce tvrdí, že červený kruh 
na japonské vlajce není Slunce, ale 
chryzantéma.  Do Evropy byla dove-
zena v 17. století v šesti barevných 
variantách. V současné době je známo 
více než pět tisíc druhů. Je to vlastně 
jediná podzimní okrasa zahrady a po-

kud je  celý podzim dobře zaléváme,  
odměňují se nám nádherným květen-
stvím. 

NĚKOLIK RAD: 
Co jsme nestihli v říjnu musíme rych-
le dodělat, zejména  vyprazdňujeme 
všechny nádrže na vodu, kterou ještě 
zalijeme stále zelené dřeviny, u těch 
není nikdy před zimou vody dost. 
Pokud je příznivé počasí ještě na 
začátku měsíce naposledy poseká-
me trávník, čím je kratší, tím menší 
ztráty utrpí přes zimu. Posekanou 
trávu nesmíme nechat na trávníku, je 
dobré  vše  pečlivě shrabat. Chcete-li 
mít na něm méně mechu, pohnojíme 
ho dobrým kompostem a rozhrabe-
me  rovnoměrné v tl. 4 – 6 mm. Na 
trávníku nenecháváme žádné listí, 
pečlivě hrabeme a dáváme do kom-
postu. Podívejte se ještě pod ovocné 
stromy, zda jste nepřehlédli spadané 
plody které jsou napadeny monili-
ózou, zvedneme také oči do korun, 
i tam bývají napadené plody, které 
jsme v listí přehlédli. 
 Kadeřavost broskvoní: Již v listo-
padu po opadu listů musíme provést 
postřik broskví proti kadeřavosti. 
Vhodnými přípravky pro postřik jsou 
měďnaté fungicidy. Můžete použít 
Kuprikol, výborným přípravkem je 

i Champion 50 WP,  Syllit WP, Dithan 
DG nebo Neotec. Postříkejte nejen 
větve, ale celý kmen.. Postřiková 
kapalina musí pupeny jednoletých 
výhonů i povrch větví v celé ko-
runě dokonale pokrýt a následně 
zaschnout, nikoliv zmrznout. Proto 
je vhodné využívat spíše dopolední 
hodiny bezmrazých dnů. Účinnost 
fungicidů je podstatně zvyšována 
smáčedly. Druhý a třetí postřik udě-
lejte v předjaří.

Dotaz – mohu sázet cibuloviny do 
trávníku? Odpověď – můžete, ale 
musíte se smířit s tím, že květy budete 
mít pouze první rok. Sekáním trávníku 
posekáte i listy a  tím se  v cibuli  ne-
vytvoří dostatečná zásoba živin a další 
rok budete mít pravděpodobně pouze 
listy. 
 Veškeré dotazy a informace naše 
internetové stránky www.kvetyujezda.
ic.cz 

Moštování: Budeme pokračovat až do 
ukončení zájmu, proto se informujte, 
je možno vždy v sobotu dopoledne 
přímo v našem Areálu snů nebo na te-
lefonním čísle 281971928 Ing. Dvořák.

Za ZO ČZS Újezd nad Lesy 
Blanka Exnerová
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ZAHRÁDKÁŘI

Zahrádka v listopadu

Na rozdíl od medu, o kterém 
jsme si řekli, že je na půso-
bení tepla poměrně náchyl-
ný, u včelího vosku je využití 

tepla jedinou možností, jak jej efektiv-
ně získat. Princip spočívá v oddělení 
vosku od svlečků včel, které zůstávají 

v buňkách po vylíhnutí. Nejčastěji vyu-
žívanou cestou je vaření celého rámku 
v horké vodě. Vzniklá kaše, resp. směs 
svlečků, vody a vosku se dále oddě-
luje listováním nebo odstřeďováním 
a takto oddělený tekutý vosk s vodou 
se jímá do nádob. Chladnutím vos-

ku dochází k jeho oddělení od vody 
a zároveň k sedimentaci případných 
nečistot. Výsledkem této činnosti jsou 
koláče surového včelího vosku, který 
je určen k dalšímu využití. 

VYUŽITÍ VČELÍHO VOSKU
Včelaři takto získaný vosk zpravidla 
využívají k výměně za nové voskové 
mezistěny. Mezistěna je tenký voskový 
plát s vyznačeným reliéfem buněk, 
který se do úlu přidává jako předloha 
pro stavbu včelího díla. Velmi časté je 
také využití vosku na výrobu svíček. 
 Další oblasti, kde je možné využít 
včelí vosk, je např. potravinářství, kde 
včelí vosk nacházíme např. v bon-
bonech pod označením E901. Déle 

Seriál o medu (7)
V minulém díle našeho seriálu jsme se zabývali včelím 
voskem. Víme, z čeho se skládá a jak vzniká, resp. jak jej 
včela produkuje. Vosk v podobě plástu včelího díla ovšem 
nenabízí příliš mnoho možností k praktickému využití, 
proto je potřeba staré souše i zbytky vosku z včelařského 
provozu dále zpracovat.  Včelař k tomu má mnoho mož-
ností, které mají ovšem jedno společné – využití tepla. 

Získávání včelího vosku
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VČELAŘI

vosk nalezne uplatnění v kosmetice 
nebo farmacii, kde slouží k potahová-
ní tablet za účelem snížení rychlosti 
vstřebávání. Voskem se potahují kovy, 
které jsou pak méně náchylné ke 
korozi, toto využití se uplatňuje např. 
při výrobě zbraní. Známé je i využití 
vosku k impregnaci kůže (obuvi), dřeva 
(nábytek, podlahy) nebo jako součást 
nátěrových laků a štěpařských vosků. 

VÝROBA SVÍČEK ANEB SVĚTLO 
S VŮNÍ MEDU
Výroba svíček ze včelího vosku je 
poměrně jednoduchá činnost, která 

přináší zábavu celé rodině. Při výro-
bě svíček z vosku rozeznáváme tři 
základní technologie. Výroba svíček 
stáčených z mezistěn, výroba svíček 
litých a výroba svíček máčením. 
 K výrobě svíček z mezistěn 
potřebujeme jen mezistěny a vhod-
ný knot. Obojí zpravidla seženeme 
v prodejně včelařskými potřebami. 
Výroba stáčených svíček spočívá v za-
motání knotu do mezistěny. Tloušťku 
knotu volíme podle výsledné velikos-
ti svíčky. 
 Svíčky lité jsou na zajištění výroby 
o něco náročnější. Vedle tekutého 

vosku a knotu (tekutý vosk můžeme 
získat roztavením mezistěny) je zapo-
třebí mít i formu, do které svíčku odli-
jeme. Při zahřívání vosku je zapotřebí 
mít na paměti, že vosk je náchylný 
k vznícení. Z tohoto důvodu je vhodné 
zahřívat jej ve vodní lázni. 
 Doma vyrobené svíčky nejen, že 
dobře vypadají a obohatí domov 
nezaměnitelnou vůní, ale mohou se 
stát i milým a vítaným dárkem nebo 
pozorností.

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

 
 

MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 
ve spolupráci  

s Masarykovou ZŠ, 1. MŠ, MŠ Sedmikráska, 
MŠ Sluníčko a MŠ Rohožník 

pořádá 
 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 

 

29. 11. 2015 
 

v parku před budovou I. stupně Masarykovy ZŠ 
 
 

Program 
 

16.30    Sraz na prostranství pod budovou II. stupně MZŠ 
 
17.00    Zvonkový průvod, společný odchod do parku 

 (zvonečky a světýlka s sebou) 
 
17.30    Vánoční vystoupení dětí mateřských škol 

a Masarykovy ZŠ 
 
18.00    Rozsvícení stromu 
 
 
K zakoupení budou tradiční vánoční nápoje pro děti a dospělé 

 
 

ZVEME VÁS NA BESEDU
S PANÍ GRAFOLOŽKOU HANOU HOŘÁKOVOU

která se bude konat v Místní knihovně ve čtvrtek dne 
12.11.2015 od 10.00h.

Náplní setkání je povídání o tom, co je to grafologie, 
seznámení s touto vědou a základními principy. Zájemci 
si mohou na místě napsat vlastní text a společně si uká-

žeme v praxi, jak grafolog pracuje.

VSTUP VOLNÝ

Místní knihovna, Staroújezdská 2300, Polyfunkční dům



Neposeda

V sobotu 10. října proběhl již 
druhý ročník akce Neposedný 
pochod. Nezisková organizace 
Neposeda se v něm snaží pro-

pojit lokality, ve kterých působí, posílit 
místní komunity a aktivizovat lidi všech 
generací. V 10 hodin vyrazili účastníci ze 
tří startovních míst – od multifunkčního 
hřiště v Újezdě nad Lesy, od mobilní 
kavárny v rámci projektu Vybíralka 25 
na Černém Mostě a od nádraží v Hor-
ních Počernicích. Výletníci si prošli trasy 
v délce 5 až 10 kilometrů, které vedly 
převážně přírodou se zastávkami u míst-
ních zajímavostí. Během cesty si mohli 
prověřit své znalosti zábavným kvízem. 
Místem setkání všech pochodů se stal 
Dětský domov v Dolních Počernicích, kde 
probíhal žonglérský workshop v podání 
skupiny Tribo Fuego. 
 Po krátkém zastavení a občerstvení 
se dobrotami z dílny dětí a vychovatelů 
domova už zbývalo jen kroků do cíle. 
Tím bylo nově otevřené Sousedské cent-
rum Jahodnice, kde byl připraven boha-
tý program s výtvarnými dílnami, hrami 
a soutěžemi. Po slavnostním přestřižení 
pásky v podání ředitelky organizace 
Ivany Štefkové a starosty MČ Praha 14 
Radka Vondry proběhl slavnostní křest 
nového centra následovaný soutěží 
o nejlepší koláč, divadelním představe-
ním pro děti v podání souboru Damúza 
a koncertem skupiny ReSt Band. Pak už 
se účastníci, kterých se letos sešlo přes 
sto, pomalu rozcházeli do svých domo-
vů. A podle reakcí a výrazů na tvářích si 
to náramně užili. V roce 2016 plánujeme 
pochod na sobotu 28. května. Vydáte se 
s námi?

Petr Košek, Alena Horecká
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SPOLKY

Neposedný pochod 2015 a recept na vítězný koláč

Ingredience:
Těsto: 
5 ks vajec,150g cukru kru-
pice,160g hrubé mouky,1/3 
prášku do pečiva, hrst umletých 
nebo nastrouhaných vlašských 
ořechů

První náplň: 
170g namletých či nastrouha-
ných vlašských ořechů, 200g 
cukru moučka (může být i méně 
podle chuti) a 100 ml rumu. 
Při nedostatku ořechů nebo 
přípravě pro malé děti je možno 
jednu třetinu ořechů nahradit 
nastrouhanými piškoty. 

Druhá náplň:  
250g změklého másla, 140 g 
moučkového cukru (i zde může 
být méně), 2 polévkové lžíce ka-
kaa, 2 vaječné žloutky a kousek 
rozdrcené vanilky (nemusí být).

Poleva: 
100g čokolády na vaření se 100g 
másla ve vodní lázni.

Postup: 
Vymažeme a vysypeme hrubou 
moukou středně velký plech 
vysoký cca 2 cm. Ve šlehači 
ušleháme žloutky s cukrem, 
přidáme mouku, do které jsme 
zamíchali prášek do pečiva 
a hrst oříšků. Dále šleháme 
a postupně vmícháme zlehka 
pět ušlehaných bílků. Dáme 
péci na cca 180°C a podle typu 
trouby pečeme cca 20 minut. Při 

pečení nejdříve troubu neotví-
ráme, a pak zkoušíme upečení 
zapíchnutím špejle doprostřed 
pekáče. Když se těsto na špejli 
nelepí, je upečeno. Necháme na 
plechu vystydnout, nejlépe do 
druhého dne.
 Připravíme si z ingrediencí 
obě náplně a namažeme nejpr-
ve první náplň na upečené těsto 
a na první náplň druhou. Zde 
musíme ale postupovat opatr-
ně, protože první náplň má ten-
denci se na druhou lepit, a tak 
nabíráme malé množství druhé 
náplně a po malých plochách 
vrstvíme na první náplň  
a zbytek druhé náplně pak pěk-
ně plochou hranou nože upra-
víme, aby byl povrch hladký. 
Necháme znovu vystydnout. 
 Ve vodní lázni si připravíme 
polevu: nejprve rozpustíme 
máslo a do něho přidáme na 
kostečky nalámanou čokolá-
du na vaření a mícháme tak 
dlouho, až se obě suroviny spojí 
v hladkou, lesklou hmotu. Lžící 
poléváme povrch, aby vrstvička 
čokolády nebyla příliš silná, ale 
aby nám druhá náplň neprosví-
tala.
 Dáme znovu vychladnout 
a ostrým nožem děláme buď 
malé kostičky (velké asi jako 
jednohubky), nebo větší kostky 
(cca 3x3 cm) a dáváme do oz-
dobných košíčků, nebo můžeme 
dělat různě velké i široké řezy - 
podle toho, jak jste zvyklí.

Přejeme Vám dobrou chuť!

A jako bonus pro Vás máme recept na vítězný koláč – Opilý Izidor!
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ZPRÁVY Z RADY

Komise Rady MČ, jmenování a rezignace členů a další 
s tím související
  RMČ vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a muzejní 

rady, které proběhly v září a na začátku října. Kom-
pletní zápisy z jednotlivých komisí jsou k nahlédnutí 
na webových stránkách v sekci „Samospráva – komise 
rady“.

  RMČ vzala na vědomí následující rezignace – p. Slezák 
(dopravní komise, bytová komise), pí Jakob Čechová 
(komise výchovy a vzdělávání, komise životního pro-
středí, školská rada), p. Šponer (dopravní komise), Mgr. 
Kurková (komise zdravé MČ a MA 21), JUDr. Kubíková, 
p. Švejnoha (oba komise životního prostředí). RMČ jme-
novala členkou muzejní rady Mgr. Kurkovou.

  RMČ vzala na vědomí zásadní nesouhlas dopravní 
komise RMČ k obsahu návrhů zastupitelstva obce Květ-
nice k plánované přeložce R I/12, bude zařazeno jako 
bod na nejbližší jednání zastupitelstva. Na doporučení 
DK pověřuje RMČ starostu MČ Praha 21 (p. Z. Růžičku), 
jednáními s MČ Praha - Koloděje o součinnosti při řeše-
ní objízdných tras při budování splaškové kanalizace na 
hlavní komunikaci v MČ Praha 21.

  RMČ souhlasila s vyhlášením soutěže „chceš-li kolo 
míti, musíš chytrý býti“.

  RMČ uložila OMI zajistit cenové nabídky na vypracování 
architektonické studie pro „odpočinkovou plochu na 
Rohožníku“.

  RMČ vzala na vědomí zápis z pracovního setkání za-
stupitelů MČ Praha 21 a uložila p. tajemníkovi zajistit 
nabídky na stenografický zápis.

Krátkodobé pronájmy v PFD LEVEL
RMČ schválila záměry na krátkodobé pronájmy v sále 
PFD LEVEL a to pro Sportovní taneční klub PRAHA (neděl-
ní taneční kurzy) a Kangsim Dojang TAEKWONDO (úterní 

a čtvrteční tréninky TAEKWONDO). Následně byly pode-
psány smlouvy s výše uvedenými.

Osazení dopravního značení pro „zónu 30“
V souvislosti s realizací opatření plynoucích z generelu 
dopravy, který byl zpracován Janem Šilarem a schválen 
usnesením ZMČ17/0212/13 dne 16.12.2013 a dále v ná-
vaznosti na usnesení RMČ20/0340/15 ze dne 1.7.2015, 
kterým rada uložila pokračovat ve zřizování „zón 30“, 
RMČ schválila záměr na realizaci akce a zadávací doku-
mentaci.
 RMČ následně schválila, na základě doporučení hod-
notící komise, uzavření smlouvy o dílo na akci “Dodávka 
a osazení dopravního značení Zóny - 30” se společností 
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., a to za celkovou cenu 
cca 289 590.- Kč vč. DPH.

Bytové hospodářství – nájemní smlouvy
RMČ vzala na vědomí zápis BK ze dne 14.9.2015 a na 
doporučení bytové komise následně schválila nájemní 
smlouvu pro byty č. 67 v BD č.p. 1627 a č. 13 v BD čp. 
1613. Byty byly pronajaty za schválené nájemné dle přija-
tých pravidel.

Rezignace místostarostů, resp. 2 členů RMČ Praha 21
RMČ vzala na vědomí rezignaci p. Slezáka na všechny 
funkce ke dni 1.10.2015 a pí Jakob Čechové na všechny 
funkce ke dni 14.10.2015. O složení vedení MČ bude 
následně jednáno.

Újezdský zpravodaj
RMČ odvolala k 31.12.2015 p. Varyše z funkce šéfredakto-
ra ÚZ (dvouměsíční výpovědní lhůta) a zároveň odvolala 
ke dni 31.12.2015 redakční radu ÚZ. RMČ se dohodla, že 
osloví emailem zastupitele napříč politickým spektrem, 
aby byly společně navrženy kvalifikační požadavky pro 
následné výběrové řízení. Zároveň byla radou projednán 
materiál p. zastupitele Jeníčka týkající se Újezdského 
zpravodaje, p. zastupitel byl informován v intencích jed-
nání rady. 

Vánoční osvětlení
RMČ schválila nabídku na venkovní vánoční výzdobu od 
firmy Eltodo Citelum a to 12 dekorů na veřejné osvětlení 
a osvětlení vánočního stromu (do 4. 1. 2016) za celkovou 
cenu 31 864,- Kč vč. DPH

Ostatní
RMČ vzala na vědomí 
- návrh finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy 
z rozpočtu HMP pro rok 2016, RMČ uložila starostovi MČ 
zaslat nesouhlasné stanovisko k návrhu (rozpočet MČ 
v návrhu ponížen o cca 10%)
- zprávu ředitelek mateřských škol, které realizovaly 
prázdninový provoz v měsíci červenci (1.MŠ, MŠ Sluníčko)

RMČ schválila
- podání žádosti o navýšení kapacity MZŠ z 980 na 1100 
žáků

Kompletní usnesení Rady MČ jsou uveřejně-
na na webových stránkách MČ Praha 21, 
a to v sekci „Samospráva – zápisy RMČ“. 
Výše uvedené rady se konaly v termínech 
22. 9., 6. 10. a 20. 10. 2015. Složení RMČ 
Praha 21 bylo v tomto období proměnlivé, 
pátý člen rady byl zvolen na 5. jednání ZMČ 
21. 9. 2015 a stal se jím Mgr. Ing. Martin 
Kopecký /ANO 2011/. Dne 1.10.2015 rezig-
noval funkci na člena RMČ Praha 21 p. Jan 
Slezák, dne 14. 10. 2015 rezignovala na 
funkci člena rady pí Karla Jakob Čechová. 
Prezence: 24. zasedání – omluven p. Slezák 
po ukončení porady, na hlasování nepříto-
men; 25. zasedání – kompletní (4-členná); 
26. zasedání – kompletní (3-členná).

Střípky z jednání RMČ č. 24, 25 a 26.
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ZPRÁVY Z RADY

ZE ZASTUPITELSTVA

ZMČ schválilo:
  předložená rozpočtová opatření
  oprávnění pro radu MČ schvalovat rozpočtová opatření 

(limit 2 mil. Kč)

ZMČ vzalo na vědomí:
  jmenování Mgr. Et Bc. Aleny Sochůrkové, ředitelkou Masa-

rykovy ZŠ, Újezd nad Lesy
  zprávu starosty o činnosti rady
  zápisy z jednání kontrolního výboru (ze dne 17.6.2015 

a 9.9.2015) a žádost o uvolnění z funkce člena KV (pí. 
Jandáková) 

  zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.8.2015

  odvolání šéfredaktora a redakční rady ÚZ
  Zápis ze 4. zasedání ZMČ a kompletní usnesení včetně 

uložených úkolů je uveřejněn na webových stránkách MČ 
Praha 21, v sekci „Samospráva – zastupitelstvo“.

Na den 5. 10. 2015 bylo svoláno, na žádost 7 zastupitelů, 
mimořádné jednání ZMČ, tohoto jednání se zúčastnilo 
všech 17 zastupitelů. Na jednání ZMČ složil slib zastupitele 
p. Tomáš Fábera /OÚ/. Následně nebyl schválen program 
jednání ZMČ a jednání bylo ukončeno.

SOUČASNÉ SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA 21 JE NÁSLEDUJÍCÍ:
ANO 2011 – p. Růžička, Ing. Čížek, Ing. Koutský,  
Ing. Zátková, Mgr. Ing. Kopecký
Otevřený újezd – RNDr. Roušar, Ing. Hartman, p. Fábera
Top 09 – pí Jakob Čechová, Ing. Mergl
ČSSD – p. Slezák
Pro Prahu – RNDr. Jenšovská
ODS – MUDr. Dastychová
Svobodní – MUDr. Jeníček, CSc.
Súl a patrioti – p. Duchek
Nezařazené zastupitelky – pí Juřenová, MUDr. Diepoltová

- smlouvu s fy Wolters Kluwer a.s. na dodávku systému 
ASPI (rozsah Samospráva 2015 Premium)
- předložená rozpočtová opatření
- umístění sídla společnosti MUDr. Roman Procházka s.r.o. 
v objektu Živonínská 1630
- plán zlepšování procesu místní Agendy 21 (rok 2015)

RMČ souhlasila
- s modifikací změny územního plánu HMP č. Z 2869/00 
(doporučení KUR), následně byla zaslána Odboru úz.plá-
nu HMP žádost o ukončení pořizování změny ÚP HMP č. 
Z 2896/00
- s prodejem části pozemku parc. č. 537/34, k.ú. Újezd nad 

Lesy, předem známému zájemci (na základě doporučení 
KUR), s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady

RMČ nesouhlasila
- s prodejem části pozemku parc. č 4268/8 (na základě 
doporučení KUR), k.ú. Újezd nad Lesy
- s převedením finančních prostředků ve výši 344.650,60 
Kč z rezervního fondu MZŠ Polesná do investičního fondu 
MZŠ Polesná, a to z důvodu špatně předložených podkla-
dů a neuspokojivých nápravných opatření k proběhlému 
auditu.

Za RMČ zpracovala Š. Z.

Zastupitelstvo MČ Praha 21 se sešlo na svém 
4. zasedání dne 21.9.2015 v 16 hodin v di-
vadelním sále MZŠ. Zastupitelstvo se nesešlo 
v kompletním složení, omluven p. Slezák 
a Ing. Arch. Záhora (odešel v 18.08). Na 
jednání ZMČ složil slib zastupitele Mgr. Ing. 
Martin Kopecký /ANO 2011/. 

Střípky z 5. zasedání ZMČ – 21.9.2015
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
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MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
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606 227 390
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TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
INZERCE
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OŽPD

Zaměřeno na životní prostředí
listopad 2015

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 

CO TEDY DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU 
NA ROSTLINNÝ ODPAD PATŘÍ

7. listopadu -  Toušická (u spořitelny) 
Dědická x Ranská

21. listopadu -  Žehušická x Měšínská 
Valdovská x Hrádková

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

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

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

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

V neděli dne 8. listopadu budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod 
velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

ulice Toušická – u spořitelny
ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
na rohu ulic Pilovská x Čenovická

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

Upozorňujeme majitele nemovitostí, kteří umístili kameny do 
zelených pruhů u komunikace, že tyto kameny mohou tvořit pře-
kážku v provozu a ohrozit tak chodce i řidiče, zvláště při snížené 
viditelnosti nebo v zimním období, pokud jsou zasypány sněhem.
Žádáme všechny, kteří si zelený pruh tímto způsobem ohradili, 
aby kameny odstranili, protože mohou způsobit zranění chodců 
nebo dopravní nehodu. 

KAMENY V ZELENÉM PRUHU 
U KOMUNIKACE

DOČASNÉ STAŽENÍ KONTEJNERŮ Z ULICE HULICKÁ

V neděli 18. října byly přistaveny 
na obvyklá místa přistaveny velko-

objemové kontejnery na biood-
pad. Tento měsíc byla hojná účast, 

celkem bylo vyvezeno 14 kontej-
nerů, děkujeme všem zúčastně-
ným a těšíme se na příští měsíc.

Z důvodu rekonstrukce kanalizace v ulici Hulická budou 
dočasně staženy kontejnery z této ulice. Rekonstrukce kana-
lizace bude probíhat do půlky listopadu. Omlouváme se za 
komplikace, kontejnery budou vráceny do ulice Hulická po 
dokončení stavebních prací.

KONTEJNERY  
NA BIOODPAD
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SPOLKY

KAS ve spolupráci s CS WES Nový Jičín připravuje pro 
seniory i neseniory, členy i nečleny 12 denní zájezd 

k moři
Místo: Chorvatsko, Biograd na Moru – termín: 22. červ-

na až 3. července 2016, cena včetně dopravy a polopen-
ze je 8.950 Kč. Solidní ubytování v  apartmánech, 70 m 
od moře, česká kuchyně, výběr ze 14 zájezdů do okolí. 
Podrobné informace najdete pouze ve skříňce u MÚ. 
Katalog k nahlédnutí a předběžné přihlášky I. Krajzin-
grová, Starokolínská 43, tel. 246082247. Neváhejte!

Doporučuje za KAS Irena Krajzingrová

Podzimní výlet na Křivoklátsko a Rakovnicko
Za deštivého rána, ve čtvrtek 9. října 2015, vyrazilo padesát 

účastníků SPCCH na první autobusový výlet po prázd-
ninách. Cestou kolem Berounky jsme projížděli kolem 

známých míst z knih Oty Pavla. První naší zastávkou, bylo 
Informační středisko Lesů ČR Křivoklát. Zde se nás ujala 
velmi ochotná paní průvodkyně, která nám představila 

krásně upravenou expozicí “Les kolem nás” a vybavila nás 
mnoha prospekty o krajině Křivoklátska a její ochraně. 

Následoval pěší přesun na nedaleký Státní hrad Křivoklát, 
jeden z nejstarších a nejznámějších hradů českých knížat 
a králů. Zde jsme měli štěstí na vynikajícího průvodce, pa-
na kastelána Mgr. Petra Slabého. Ten nás, ověšen svazky 
obrovských klíčů provedl královským a rytířským sálem, 

hradní kaplí, knihovnou s několika desítkami tisíc svazků, 
bohatým fűrstenberským muzeem s obrazárnou a také 

vězením a mučírnou. Zasvěcený výklad, oživil úsměvnými 
poznámkami. Po chutném obědě v “Hradní krčmě Křivo-
klát”, jsme odjeli do městyse Pavlíkov, rodiště známého 

malíře Jiřího Anderleho. Přímo v budově obecního úřadu, 
je umístěna jeho galerie. Zde jsme si prohlédli vystavené 
obrazy i africké masky a sochy, které získal jako sběra-
tel. Na závěr jsme viděli krátké video o umělcově práci. 

Autobusem, jsme pak popojeli do obce Krakovec, kde stojí 
zřícenina stejnojmenného hradu, založeného v roce 1383. 
V roce 1414, zde pobýval několik měsíců před svým odjez-
dem do Kostnice, Mistr Jan Hus. Také tady byl naším prů-
vodcem, sympatický a svérázný pan kastelán, Jiří Sobek. 
Poslední naši zastávkou, bylo Královské město Rakovník. 

Po prohlídce historické části města, jsme navštívili výstavu 
obrazů malíře Václava Rabase v bývalé židovské synagoze, 
ze které se dochovala modlitebna a zbytek budovy slouží 
jako městská galerie, pojmenovaná právě po V. Rabasovi. 

Letos uplynulo 130 let od narození tohoto malíře, který 
velkou část svých obrazů, věnoval právě rakovnické galerii. 

Zbývá ještě dodat, že ošklivé deštivé počasí z úvodu 
výletu, se po návštěvě Křivoklátu umoudřilo, že příprava 
výletu i organizační zajištění Mirky Branžovské, bylo opět 
perfektní, takže všeobecná spokojenost. Nashle na příš-

tím výletě. 

za SPCCH, Antonín Tomaides

Ve dnech 20.-26.září se uskutečnil zájezd 41 členů 
SPCCH do Hůrky na břehu Lipenské přehradní ná-
drže. Byli jsme ubytováni v penzionu U Méďů, kde 
o nás bylo vzorně postaráno.Autobus s příjemným 

a ochotným panem řidičem jsme měli dispozici 
po celou dobu pobytu, takže jsme mohli navštívit 
různá zajímavá místa a pamětihodnosti kraje. Již 

cestou na místo jsme se zastavili v Českých Budě-
jovicích a obdivovali náměstí Přemysla Otakara II, 

Samsonovu kašnu a celou krásnou zástavbu kolem 
náměstí.

První den jsme jeli na Stezku korunami stromů 
v Lipně-Kramolíně. I když byla dlouhá 675m a výš-
ka vyhlídkové věže měřila 40m, všichni účastníci 
výstup pohodlně zvládli, mnozí i s francouzskými 
holemi. Počasí nám bylo nakloněno, a tak jsme se 
radovali z úžasných výhledů na celou Lipenskou 
nádrž, podstatnou část Šumavy i Novohradských 

hor, jen alpské vrcholy se nám neukázaly.
V následujících dnech jsme si prohlédli muzeum-
-rodný dům známého, německy píšícího, šumav-

ského spisovatele Adalberta Stiftera v Horní Plané 
a vystoupali jsme k „zázračnému“ prameni Dobrá 
voda. Další dny jsme věnovali Zlaté Koruně, Čes-

kému Krumlovu, Vyššímu Brodu, Frymburku. Také 
jsme se projeli vyhlídkovou lodí po Lipenské vodní 

nádrži, prošli se po její hrázi a většina účastníků 
vystoupila na Vítkův Kámen ve Svatém Tomáši.

Den před návratem domů jsme se zajeli podívat 
do Terčina údolí v Novohradských horách a pro-

hlédli si i Trhové Sviny.
Při zpáteční cestě do Prahy jsme ocenili archi-
tektonický skvost 30.let minulého století-vilu 

Hany a Edwarda Benešových v Sezimově Ústí.
Při zasvěceném výkladu průvodců na nás dýchla 

noblesa tehdejší první dámy naší republiky. Prošli 
jsme se vzorně udržovaným parkem a stanuli před 
hrobkou, místem posledního odpočinku Edwarda 

Beneše a jeho paní. 
Zájezd, který organizovala Eva Štrasmajrová, se 

opravdu vydařil nejen tím, že jsme se mnoho no-
vého dozvěděli, nebo alespoň osvěžili své dřívější 
poznatky, ale především byl zorganizován tak, že 

každý mohl přizpůsobit program svému zdravotní-
mu stavu.

Ranní rozcvičky Son Pilné protáhly celé tělo a je 
s podivem, že pokaždé Soňa zařadila nové cvičební 

prvky, které prospěly našemu zdraví a navodily 
prima náladu na celý den.

Oběma, Evě i Soně, patří naše poděkování za práci 
ve prospěch členů SPCCH, za to, že máme možnost 

se blíže poznat a uzavřít nová přátelství, aby se 
nikdo necítil sám.

Vždyť úsměv, povzbudivé slovo, letmé pohlazení-to 
vše může každému z nás přinést dostatek energie 

do dalších dnů našeho pokročilejšího věku.

Marie Podlipná

Spolek postižených civilizačními chorobami Týdenní pobyt na Lipně

Pojeďte k moři
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Tak by se měla jmenovat přednáška spojená s besedou 
a filmovými ukázkami, která proběhla ve čtvrtek 1.října 
na Místním úřadě.Besedu organizoval SPCCH v Újezdě 
n/L a přednášející byl pan Zdeněk Růžička. Z jeho vyprá-
vění byla cítit láska k těmto tvorečkům. Nejdříve poho-
vořil o svých včelstvech a o práci s nimi, předvedl nám 
pomůcky a i výrobky včelek-plásty a vosk. Dvě hodiny 
jsme bez dechu sledovali film doprovázený jeho komen-
tářem a žasli, jak je takové včelí společenství organizova-
né, jak mají rozdělenou „práci“ a dokážou se mezi sebou 
dorozumívat a hlavně jak jsou pracovité. Dozvěděli jsme 
se, jak a proč se včely rojí, jak vychovávají svou matku-

-královnu. Je s podivem,jak tito malí tvorečkové dokáží 
dodržovat určitý řád v úlu .
Ve filmu jsme viděli práci včelařů ve Švýcarsku, v Ameri-
ce i jak se vypořádali s nedostatkem včel v Číně. Sledo-
vali jsme rojení včel, svatební tanec královny s trubci 
a i umělé oplodňování matky.
Přesto, že jsme se toho dozvěděli hodně, tak ještě zdale-
ka ne všechno a proto uspřádáme další besedu na jaře 
příštího roku, kdy jsou včelky zase v jiné situaci, než teď 
na podzim.
Pan Růžička poděkoval za pozornost a všichni poslucha-
či si odnášeli vzorek jím stačeného medu.

  Eva Štrasmajrová

Setkání seniorů s dětmi
24. září vyzvala 1. MŠ Čentická Klub aktivních 

seniorů na společenské hry. Děti nás nadšeně 
přivítaly a  zasvětily do různých her. Musíme 

přiznat, že takový rozsah nepamatujeme od svých 
vnoučat, natož od svých dětí. Děti mají úžasnou 

paměť, orientační smysl, mají natrénováno a šly do 
toho s vervou. Ani seniorky se nedaly, ale musíme 
přiznat, že děti byly lepší, ale aspoň jsme neodešly 

s pláčem domů. 
Bylo to příjemné odpoledne, užily si to děti a my 
se těšíme na další setkání. Mělo by se uskutečnit 
koncem listopadu v keramické dílně v MŠ. Dou-
fáme, že my, seniorky odložíme vánoční cukroví 
a vytvoříme si pod vedením keramických umělců 

také něco, co nás společně potěší. 

13. září se 8 členů KAS zúčastnilo s1. MŠ Čentická výletu 
na zámek Loučeň. Byly to 2 autobusy s 60 dětmi , pí 

učitelkami a pár maminkami. Dušičkové počasí nás ale 
nedostalo. Obrazili jsme návštěvu zámku s milou paní 
průvodkyní – děti správně reagovaly, nebály se projít 

černou tajnou chodbou. Na krásný nočník z porcelánu 
se zlatým erbem a zdobením, k čemu by tak mohl být 
dobrý typovaly: Cola, Kofola, Fanta, mléko, voda , ale 

i pivo a rum. Prolezli jsme všechna bludište a labyrinty, 
různé lávky, šplhadla, houpadla. Po obědě v restauraci 
„Vtipná kaše“ děti získaly nový elán, tak jsme dorazili 

zbytek labyrintů.
Pak už návrat na Čentickou , kde nás netrpělivě čekali 

tatínkové, maminky, sourozenci a tety.

Za KAS Helena Vojtová 

„Můj život se včeličkami“

Výlet na Loučeň Klub aktivních seniorů

INZERCE
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SLOUPEK

SLOUPEK ZASTUPITELŮ
MUDr. Zuzana Dastychová / ODS

Vážení spoluobčané,
V minulém volebním období jsem po několika marných 
pokusech o uveřejnění svého přispěvku tuto snahu 
vzdala. Nyní se mohu ozvat a asi i musím. Zbyla jsem ze 
zastupitelů za ODS sama, ostatní 2 dámy z ODS vystou-
pily. Nevysvětlím Vám proč, protože to nevím. Možná 
čas důvod ukáže. Naše parta - místní ODS - funguje dál 
a budeme se snažit přispívat k chodu obce, jak to bude 
v našich silách. 
 Posledních 5 let jsem rozpačitá z průběhu jednání 
Zastupitelstva. Domnívám se, že jsem byla já i ostatní 
zastupitelé - je jedno, za které uskupení - zvoleni do 
orgánu, jehož jediným cílem je prosperita naší městské 

části a všichni zastupitelé by se měli snažit, abychom se 
pohnuli dopředu. Aby se řešily skutečné problémy, a ne 
jak dlouho může kdo mluvit a kolik o dané věci popsal 
stránek. Nevolili jste mě do bratrovražedné války mezi 
koalicí a opozicí. Když z mého pohledu předloží koalice 
něco rozumného, budu hlasovat pro, i když jsem v opo-
zici, pokud bude předkladatelem něčeho pozitivního 
opozice, budu hlasovat s opozicí.
 Česká klasická literatura praví, že „Není na světě 
člověk ten, aby se zachoval lidem všem.“ Našlo se dosti 
spokojených čtenářů, jejichž jménem bych chtěla re-
dakční radě a  panu šéfredaktorovi poděkovat za formu 
i obsah Zpravodaje.

Všem Újezďákům přeju pohodové podzimní dny.

Ing.arch. Jan Záhora / Otevřený Újezd

Dobrý den vám přeju, avšak z tohoto místa naposledy. V roli 
zastupitele už mě v následujícím období neuvidíte. Rád bych 
všem poděkoval za projevenou důvěru a podporu, za společná 
setkávání a zkušenost nahlédnout realitu dění v komunální 
politice na základní opoziční úrovni. Poslední dobou jsem začal 
shledávat svoje působení jako nedostatečně využitelné pro 
roli opozičního zastupitele a nyní mě pozitivní rodinné důvody 
přiměly již k defitivnímu ukončení mého působení a přenesení 
energie do jiných oblastí života. Proto jsem v pátek 2.10. 2015 
oficiálně k rukám starosty a tajemníka podal svou rezignaci na 
post zastupitele MČ Praha 21. Věřím, že i nadále se budeme 
potkávat na akcích, či projednáváních, kde jako architekt budu 
moci přispět k pozitivnímu rozvoji obce. Přeju hodně štěstí a vy-
trvalosti svému nástupci panu Fáberovi a celému teamu OÚ při 
ochraně a tvorbě hodnot újezdských. Přeju koalici hodně štěstí, 
trpělivosti, ale i razance při vedení Újezda nad Lesy a „ladění“ 
úřadu. Všem zastupitelům (jejichž nasazení mě osobně potěšilo) 
trpělivost a pevnost svých argumentů a ať se vám všem daří po 
čem toužíte. 
S přáním pěkného dne Jan Záhora. 

P.S. Čím více občanů se bude podílet na veřejné diskusi, čím ví-
ce se vás přijde k něčemu vyjádřit a čím více bude slyšet vaších 
tvůrčích názorů, tím bude Újezd ještě více Váš! 

Jan Slezák / ČSSD

Rezignoval jsem na pozici místostarosty, zastupitelem zůstá-
vám.
 Ve čtvrtek 1. října 2015 jsem se rozhodl rezignovat na pozici 
místostarosty, předsedy bytové komise a člena dopravní ko-
mise MČ Praha 21. Utvrdil jsem se totiž v přesvědčení, že mé 
představy o dalším směřování městské části se výrazně liší od 
představ pana starosty Růžičky. Vzhledem k tomu, že nechci 
destabilizovat fungování úřadu, budou všechny mé aktivity 
směřovat k nalezení rozumného řešení s politickými partnery.

Ing. Michael Hartman / Otevřený Újezd

Pravidla pro vydávání ÚZ s platnosti od 
1.7.2015 uvádějí , že příspěvek sloupku 
zastupitele nesmí obsahovat „skrytou 
reklamu“. Toho využil ÚZ 9/2015 (aniž mně 
kontaktoval ) na mé sdělení, že vice infor-
mací a fotografie najde čtenář v újezdských 
Otevřených novinách. Na protestní dotaz, 
jak je to možné, mi pan šéfredaktor sdělil, 
že ne on, ale nejmenovaná osoba uvnitř 
ÚMČ (jistě prý chápu, že jméno mi nemů-
že sdělit) zásah do sloupku doporučila. 
ÚMČ má u veřejného periodika utajeného 
cenzora, jehož jméno zastupitel nesmí 
znát? Poměrně silná káva. Rád bych proto 
otevřel polemiku: dle definice se reklamou 
rozumí „přesvědčovací proces, kterým 
jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo 
myšlenek prostřednictvím komunikačních 
médií“. Nemá být ale sloupek zastupitele 
právě snaha přesvědčit o správnosti urči-
tých myšlenek? Aby mohly být v demokra-
tickém soutěžení realizovány jen ty nejlepší 
a nejprospěšnější? Pokud dnes utajený 
cenzor vidí odkaz na jiný časopis s dalšími 
podrobnostmi jako reklamu, je jen otázkou 
času, kdy i jakákoli myšlenka (byť skrytá , tj. 
skrytá reklama) bude dle definice reklamy 
vyškrtána. Jaký však budou mít bez pro-
pagace myšlenek, a to ani skryté, zastupi-
telské sloupky vůbec smysl. Takový stav 
by mohl vyhovovat jen těm, kteří žádné 
myšlenky nemají nebo je nemohou přiznat. 
Obojí MČ rozhodně neprospěje. Navrhnu 
za Otevřený Újezd změnu Pravidel ÚZ tak, 
aby věta o „skryté reklamě“ nebyla zneu-
žívána v neprospěch otevřenosti a kvality 
veřejného rozhodování MČ.
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MUDr. Jaroslav Jeníček, Csc. / Svobodní

Mrzne
Dnes 12.10.2015 cestou do práce ráno mrzlo, 
v Běchovicích minus 3 stupně Celsia. A mrzne 
asi i na radnici Praha 21. Zastupitelstvo vzalo 
na vědomí odvolání šéfredaktora a redakční 
rady (usnesení ZMČ 5/ 0078/15) Co to v praxi 
znamená. K dnešku není ještě odvolán. 
Redakční rada také zůstává. Tedy proces je 
u ledu.
 Dokud bude pan Varyš dál „normálně“ 
připravovat Újezdský zpravodaj tzn. psát 
před sloupky zastupitelů své nehorázné 
myšlenky a aby nebyl zodpovědný bude se 
zbaběle podepisovat Redakce a bude v dal-
ších příspěvcích zesměšňovat opozici větou: 
Opozice má smysl, pokud má co říci, což se 
v Újezdě stává jen při zatmění slunce ( ÚZ 
říjen 2015 s. 5, článek Milí čtenáři podepsán 
anonym pod přezdívkou Děkujeme.) nebudu 
do ÚZ přispívat. Psal jsem to již minule, že 
činnost pana Varyše je pro Újezd nežádoucí, 
dnes dodávám zhoubná. Ale současné ledy 
na radnici zřejmě odplaví až jarní slunce, jen 
je otázka v kterém roce.



20

Z ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vaše časté dotazy kam volat když ...? 
(nesvítí lampa veřejného osvětlení, neteče voda nebo 

„nejde“ elektřina) jsme si dovolili sepsat seznam nejdůle-
žitějších telefonních čísel s instrukcemi, které jednotlivým 
správcům dané sítě ulehčí identifikaci problému a jeho 
následné odstranění.

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

fonu, ze kterého voláte

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

nu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci 
distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích dis-
tributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

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

voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce 
odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve 
vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

Havárie dodávek elektřiny – 1236
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo

  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu,  
ze kterého voláte

Co byste měli vědět, než zavoláte na poruchovou linku?
Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami poku-
síte najít místo závady. Nemáte-li nablízku odborníka, mů-
žete využít náš stručný návod. Vezměte prosím na vědomí, 

že pracovníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 

ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
elektroinstalační firmy. 

Zkontrolujte prosím:
  stav hlavního jističe před 

elektroměrem, případně 
zda je v pořádku jištění jed-
notlivých obvodů v bytě
  zda máte funkční elekt-

roměr, máte-li k digitální 
elektroměr, na displeji 
musí být zobrazena digitál-
ní čísla

  zda nemá stejnou poruchu 
i sousední byt, případně sou-
sední objekt

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

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

voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce 
odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve 
vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

Hlášení havárií na inženýrských sítích

Jeníček inzerce 1-43 podval 183x66_Sestava 1  17.4.2015  8:56  Stránka 1
INZERCE
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VÝSTAVA

Výstava ovoce a zeleniny 
2015 - 59. ročník

Rozkvetlá zahrada na výstavě újezdských zahrádkářů

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Praze 21 - Újezdě nad Lesy, Staroújezdská 495.

V pátek 2. října dopoledne začala naše výstava ovoce a zele-
niny za rok 2015. Bylo slunečno – počasí výstavě přálo. 
 Zahrádkář se musí smířit s každým počasím, i když žehral 
na letošní sucho. Ovoce, zelenina i květiny se přizpůsobovaly 
klimatu, opadávaly, krátily letorosty, zasychaly, brambory 
narostly drobné, ale výborné, dýně a cukety menší, okurky, 
rajčata, papriky nás odměňovaly podle péče, rybízy usychaly 
na větvích, třešně jsme měli skvělé, višně trpěly moniliózou, 
meruňky a broskve byly drobnější a lákavé pro žíznivé vosy 
a sršně. Jablka i hrušky na jaře skvěle odkvetly, bohužel pak 
byl velký opad plodů. Vlašských ořechů je nadúroda, lískové 
oříšky nula. Vinné hrozny drobné, ale sladké. Dopad letoš-
ních veder na přírodu v následujícím roce bude zajímavý, 
neboť nic není v přírodě bez odezvy. Můžeme čekat špatné 
reakce i překvapivě dobré. 

Zdařilých exponátů ovoce a zeleniny bylo na výstavě dost. 
Byli jsme spokojeni. Letos jsme nedali dohromady houbař-
ský koutek, nebylo z čeho. Zato koutek bylinek byl rozsáhlý 
i pultík zavařenin. 
 Aranžování výstavní haly se od předchozích letos odlišova-
lo, neboť kromě výpěstků našich členů a přátel, byly všechny 
stěny okrášleny výkresy našich dětí s motivy z přírody a ze za-
hrad. Český zahrádkářský svaz vyhlásil na toto téma soutěž. 
Výtvarné techniky byly různé, počet děl 354 a dvě autorky se 
svými fotografiemi – plody podzimu. Jednou větou – bylo to 
úžasné, překvapivé, bohaté, vtipné, pečlivé, zrak strhující!
 První hosté byli děti z našich mateřských a základních 
škol. Páteční dopoledne jim bývá vyhrazeno a přišlo jich přes 

Ve dnech 2. až 4.10. se konala  v Areálu snů tradiční za-
hrádkářská výstava Ovoce a zelenina. V letošním roce 
doprovázela tuto výstavu výtvarná soutěž Rozkvetlá za-
hrada a fotografická soutěž Plody našich zahrádek, a to ve 
třech kategoriích: mateřské školy, 1. stupeň a 2. stupeň (do 
celostátního kola ČZS postupuje pět prací z každé kategorie 
výtvarné soutěže a fotografie obou autorek z 1. stupně). 
Pro návštěvníky nebyl výběr jednoduchý - sešlo se totiž 354 
výtvarných prací. Nainstalovány byly nejen v hlavním výstav-
ním prostoru, ale i v sousední zahrádkářské klubovně. Hla-
sování probíhá na www.kvetyujezda.ic.cz do 30.12.2015.

Mé osobní poděkování patří:
- Blance Exnerové za informaci o vyhlášení a organizaci celé 
soutěže včetně obstarání odměn pro zúčastněné
- Aloisi Šebíkovi za umístění prací a umožnění hlasování na 
zahrádkářském webu
- členům ZO ČZS v Újezdě nad Lesy, kteří připravili prostor 
pro instalaci a ve svém  volném čase zpřístupnili prostory 
výstavy třídám Masarykovy ZŠ až do 8.10.
- Mgr. Daniele Janoušové za pomoc při několikahodinové 
instalaci výstavy, Daniele a Ing. Lucii Černé za odinstalování 
výstavy

- dětem a paní učitelkám za nádherné práce, kterými byla 
výstava obohacena

Mateřské školy - 1. MŠ Čentická, MŠ Rohožník, MŠ Sedmik-
ráska, MŠ Sluníčko

Základní škola - 1. stupeň:
2. A (ZŠ a MŠ Koloděje), Masarykova ZŠ - 2. A 
(T. Piňosová), 2. B (H. Rosová), 2. C (H. Štěpánková), 
2. D (K. Nádvorníková), 2. E (D: Janoušová), 3. A 
(E. Hegyiová), 3. C (Z. Vopálenská), 3. F (L. Rejmonová), 
4. C (J. Synková), 5. A (M. Vrátná, 5. C (E. Lukešová), 
5. D (V. Valentová)

Základní škola - 2. stupeň Masarykovy ZŠ: 
N. Vosyková a třídy pod vedením I. Polákové, L. Najmanové, 
J. Kurkové a V. Valentové

Fotografie Gabriely Ottové a Elišky Křenové z 5. C postupují 
do celostátní soutěže Plody našich zahrádek.

Ing. Eva Danielová,
Masarykova ZŠ

pět set. Nechceme psát fráze o malých návštěvnících, ale 
je to vždy srdečná a potěšující atmosféra. Kouzlo dětské 
zvídavosti, znalostí a komentářů. Nedovedli bychom si 
výstavu bez nich představit. Paní učitelky mají účast skvěle 
zorganizovanou. Patří jim dík. Překvapením byla návštěva 
Česko – anglické MŠ ze Šestajovic.
 V pátek odpoledne byla výstava otevřena pro veřejnost 
a trvala dle programu až do nedělního odpoledne. Všichni 
návštěvníci byli vyzváni, aby se zapojili do soutěže tím, 
že přidělí své hlasy očíslovaným anonymním obrázkům. 
Těžko se vybíralo, ale zodpovědnost k autorům pobízela 
k činu. Podmínky byly stanoveny ústředím ČZS a pět vý-
tvarných děl z každé kategorie bude zasláno do celostátní-
ho kola, kde se připojí k cca dalším 3000 děl. Naše základní 
organizace odmění vítěze malými dárky. Výstava byla o pár 
dnů prodloužena kvůli umožnění návštěvy žákům z vyš-
ších ročníků základní školy. Na závěr chceme poděkovat 
za skvělou spolupráci pedagogickým pracovníkům školy 
v čele s ing. Evou Danielovou a Mgr. Danielou Janoušovou. 
Ústředí ČZS každý rok vypisuje novou soutěž, vždy s téma-
tem zahrady – přírody a tak se těšíme na další spolupráci 
v následujících letech.

Za ZO ČZS Újezd nad Lesy 
Jitka Vacková, Blanka Exnerová
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Taekwondo: Zlatý start do nové sezóny
Úspěšný start měl i náš poom-
se tým - závodníci v sestavách. 
Z prvního poprázdninového 
turnaje v Hradci nad Moravicí 
přivezli domů o dva nejcennější 
kovy více než jejich kolegové 
z kyorugi - tedy celkem 8 zlatých 
medailí. Tyto individuální úspě-
chy společně s dalšími výkony 
ostatních závodníků zajistily 
Kangsimu celkové první místo 
v týmech!

Obrovský úspěch slavil Kangsim 
Dojang i na mezinárodní scéně, 
a to konkrétně na německém 
turnaji Masters cup poslední záři-
jový víkend v Bonnu. Postaral se 
o něj Kuba Vaníček, který ve třech 
zápasech porazil dva kvalitní 
německé soupeře a ve finále i řec-
kého protivníka a ve své kategorii 
nenašel přemožitele! Přivezl tak 
do Újezda cennou zlatou medaili, 

kterou si svou pílí na tréninku 
rozhodně zasloužil.
 Naše gratulace patří Mikuláši 
Novotnému a zmiňovanému 
Kubovi Vaníčkovi, kteří si svými 
výkony a svou neutuchající chutí 
k tréninku vybojovali zasloužené 
místo v reprezentaci České repub-
liky pro rok 2015/16 - gratulujeme!

V září jste v Újezdě také mohli 
vidět exhibici Kangsim Dojang, na 
jejíž zhodnocení se můžete těšit 
v příštím čísle Zpravodaje. 
 Závěrem bychom chtěli podě-
kovat našemu generálnímu part-
neru, společnosti Abak, provozo-
vateli sítě újezd.net a hlavnímu 
partneru jazykové škole Angličtina 
Praha 9, jakož i všem ostatním, 
kteří nás opakovaně podporují.

Pavel Pospíšek
Kangsim Dojang

22

Po letních prázdninách 
začala nová sezóna Taek-

wondo a újezdský Kang-
sim se hned zpočátku 

prezentoval velice úspěšně. 
Na českém turnaji zápas-

níků kyorugi Sokol cup 
v Hradci Králové triumfo-

valo šest našich závodníků 
a odvezlo si zlaté medaile.

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

Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

INZERCE
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MUZEUM

Jak staré je slovo mapa a co vlastně znamená? Mapa 
je punského původu a výraz mappa označoval kousek 
plátna nebo ubrousek (viz. wikipedie).

V sobotu 19.9.2015 se v Újezdském muzeu uskutečnila  ver-
nisáž výstavy Reprodukce historických map Prahy, Čech, 
Moravy a Slezska. Kurátorem výstavy je plk. Ing. Karel Tů-
ma, který pracoval přes třicet let jako vojenský kartograf ve 
Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Se svou rodinou ži-
je od roku 1973 v Újezdě nad Lesy a již dva roky je externím 
spolupracovníkem Újezdského muzea. Graficky zpracoval 
publikace ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války a k 70. 
výročí konce 2. světové války. V muzeu jsou vystaveny ma-
py z jeho soukromé sbírky - od nejstarší  Klaudianovy mapy 
z roku 1518 až po ukázku nejmladší topografické mapy 
Brna z roku 2003.
 Po oficiálním zahájení vernisáže seznámil pan Tůma 
návštěvníky s historií topografického mapování českých 
zemí - do počátku 18. století vznikaly mapy ze soukromé 
iniciativy jednotlivců, od 18. století projevuje zájem o kar-
tografické zobrazení země stát kvůli vojenským potřebám. 
V roce 1773 vzniká oficiální rakouská vojenská kartografie, 
která vytvořila do roku 1918 řadu významných vojenských 
mapových děl. V samostatném Československu  je na nově 
vzniklém Ministerstvu národní obrany zřízeno kartografické 
oddělení. K 15.10.1919, při reorganizaci MNO, vzniká Vojen-
ský zeměpisný ústav (VZÚ). V roce 2003 byl ústav v rámci 
reorganizace armády zrušen a jeho úkoly převzal Vojenský 
geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce (pozn. 
použito textu Karla Tůmy, ÚZ 9/2015). 

 Vernisáž svým vystoupením zpestřili žáci IV. E Ma-
sarykovy ZŠ pod vedením třídní učitelky Mgr. Blanky 
Černé. Vystoupení si děti samy uváděly - zazpívaly tři 
písničky, jejichž autory jsou muži a společným tématem 
je cestování: Pocestný (František Ladislav Čelakovský, 
Ohlasy písní českých, 1839), Tři čuníci (Jarek Nohavica, 
1994) a Cesta (Tomáš Klus a skupina Kryštof). Písně byly 
proloženy chvilkou poezie - Vojta, Marek, Honzík, Adam 
a Tadeáš přednesli originálním způsobem báseň Hora Říp 
od Jaroslava Seiferta. Děti byly odměněny zaslouženým 
potleskem a sladkostmi, paní učitelka Blanka květinou 
a mnohým návštěvníkům se při zpěvu písně Cesta s pod-
barvením originální nahrávky Klus-Kryštof dojetím leskly 
oči.
 Jménem Újezdského muzea děkuji panu plk. Ing. Karlu 
Tůmovi za originální výstavu a jeho spolupráci s muzeem, 
manželům Vondráčkovým, panu Havránkovi, Soně Pilné 
a Marušce Tomaidesové za pomoc při instalaci. Poděkování 
za osobní přítomnost patří radním Karle Jakob Čechové 
a Ing. Šárce Zátkové, zastupitelům MUDr. Zuzaně Dastycho-
vé a RNDr. Pavlu Roušarovi a všem návštěvníkům vernisá-
že. 

Děkuji rodičům vystupujících dětí, kteří zůstali  
v sobotu dopoledne v Újezdě a umožnili všem  

přítomným dětské pohlazení po duši.

Ing. Eva Danielová, Újezdské muzeum

Ohlédnutí za výstavou Reprodukce historických map
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Stehlík Jiří
Hlavní 47, Tuklaty
Tel.: 723 614 889

- Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna,

GARDENA, Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče
na beton a ocel

- Servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC
- Prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny,

násady aj.
- BROUSÍME: řetězy do motorových a el. pil (na počkání), žací nože

do sekaček, nože do křovinořezů, zahradní nůžky ruční, nůžky na živé
ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery, kuchyňské nože a nůžky,
kotoučové pily a pily vidio (max. do 24 hod. i na počkání) aj.

- Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI

OTEVŘENO:
DUBEN-ŘÍJEN

PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-18.00
SOBOTA: 9.00-11.00
LISTOPAD-BŘEZEN

PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-17.00
SOBOTA-NEDĚLE: ZAVŘENO

E-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz
Web: www.stehlik-zahradales.cz

Fcb: www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

Lektor německého jazyka s 15letou 
praxí nabízí výuku němčiny dětem 

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

Údržba a drobné opravy 
bytového fondu, rodinných domů, 

sekání zahrad. 
Instalatérské a drobné 

řemeslnické práce.

Inservis

tel. 777 613 766
email. inservis.koci@seznam.cz.

Navštivte kadeřníka Romana
Otevřeno 7 dní v týdnu, 8.00 – 20.00 hod.

www.sefl-hairstyle.com
Horka 24, Přišimasy

Loreal, Selective, Wella, Redken

Chcete mít hezký střih a kvalitní barvu? 
Máte problematické vlasy a nevíte si rady?

Hledáte zubního lékaře? 

S rozšířenou kapacitou  
zubní ordinace přijímáme 
nové pacienty. 

Komplexní péče o chrup celé rodiny 

Objednání na tel.č. 281 973 340, 773 968 674 
Adresa : Onšovecká 1280, Újezd nad Lesy 

Kolektiv lékařů: 

MUDr. V. Bureš  MUDr. R. Burešová, Dis. 

MDDr. K. Burešová MDDr. M. Rokosová 

MDDr. P.Kubásková MDDr. A. Svačina 

“Nabízím hlídání Vašeho dítěte (věk 1,5 - 7 let). 
Několik hod. denně i celý den.
Profesionalita. Spolehlivost.

Emilia Benyovszká
Květnice, Praha Východ

Tel.: 602 277 055
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Stavební klempířství Kníže
Pavel Kníže

Hrádková 1599, 190 16 Praha 9 Újezd n/L

Provádíme veškeré práce: KLEMPÍŘSKÉ, 
POKRÝVAČSKÉ, TESAŘSKÉ

vč. dodávky materiálu

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

tel. 602 329 368, fax 281 971 399

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 3

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

AUTODOPRAVA

doprava k lékaři, do/z nemocnice,  
stacionáře nebo lázní, 

vyzvednutí/dovoz léků nebo zásilek,  
vyřízení záležitostí na úřadech, 

nákup v obchodech, návštěva přátel,  
rodiny, pietních míst

TEL.: 608 336 966
www.senior-doprava.cz

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

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

Praha 9

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

VÝRAZNÁ 
POSEZONNÍ SLEVA!

LIŠKOVO RYBÁŘSTVÍ JEZUITSKÝ MLÝN VÁS ZVE NA 
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 

21.12. –24.12.2015 
 

CENA 70 kč/kg 
 

  RNDr. Luděk Liška - LIŠICKÁ 1549 

Rybářství Jezuitský mlýn bylo obnoveno na začátku 21. století a v současné době má za sebou skoro již 15-ti letou tradici. 

Nachází se na Vysočině, kousek od města Golčův Jeníkov.  

Kupte si kapra z Vysočiny přímo od chovatele. 

SENIOR DOPRAVA
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Radniční noviny aneb Pochval se sám
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Potkal jsem kolegu, působícího jako 
šéfredaktor obecního zpravoda-
je v sousední obci. „Tak se nám 
rozpadla koalice,“ zmiňuji aktuální 

politický vývoj v Újezdě. „Nám se rozpadne 
tak za tejden“, děl kolega. „Už mě odvolali“, 
pokračuju. „Tak to gratuluju, mě už odvolali 
během let asi třikrát.“
 Probíráme politické kotrmelce na obou 
radnicích i jednotlivé znesvářené partaje. 
Líčíme si historky z náročné komunikace 
s neodbytnými kritiky. Vypráví mi o jednom 
společném známém, kterého on zná z ko-
munální politiky a já ze školy. „To je hroznej 
blázen, já ho měl několik let v redakční 
radě“. A tak dále, a tak podobně. Obecní 
zpravodaj je jako místy milý, místy pěkně 

otravný starý kámoš, 
a i když se s ním teď 
možná nějakou dobu 
nebudeme vídat, 
nepřestaneme ho mít 
kvůli tomu rádi.
  V životě žurnalistů 
nastávají pozoruhod-
né kotrmelce. Jeden 
z nejtalentovanějších 
českých novinářů první 
republiky, mimo jiné 
první český překladatel 

Melvillovy Bílé velryby, Emanuel Vajtauer, 
byl intelektuál prvního řádu. Jeho zamýš-
lení se nad světem ho vedlo extrémními 
stezkami: začínal jako komunista a končil 
jako přesvědčený fašista. Temnou stránkou 
jeho kariéry pak byla válečná kolaborace, 
která vyvrcholila jeho zmizením na jaře 
1945. Nikdo neví, jak skončil.
 To Westbrook Pegler, hvězda americké 
pravicové publicistiky 30. a 40.let, se nebál 
kritizovat prezidenta Franklina Delana Roo-
sevelta, jeho manželku Eleanor, jeho vládu 
i Nový úděl. Na paškál si bral i jeho před-
chůdce Hoovera či nástupce Trumana. Na-
konec skončil nepochopen v ústraní a dnes 
si na něj vzpomene málokdo, historie ho 
odsuzuje jako příliš zuřivého a zapšklého.
 Kdo ví, jak dopadně jeho britský kolega 
Seumas Milne, donedávna šéf komentátor-
ského oddělení levicového deníku Guar-
dian, nyní mluvčí Labouristické strany pod 
vedením nového lídra Jeremyho Corbyna. 
Milne je, jak se na na bohatého dědice 
a absolventa prestižních anglikánských 
univerzit sluší, nefalšovaný neostalinista 
a jeho přestup do světa politiky je z obou 
stran sledován s podezřením. 

Vojtěch Varyš

...tak se z lesa ozývá

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
PF MU Brno, právník a VŠ 
pedagog, člen poroty soutěže 
Otevřeno x Zavřeno 

Je mi ctí, že jsem byl redakcí Vaše-
ho zpravodaje – a to dokonce až 
z  Prahy, což má pro brněnského 
pedagoga vždy příchuť určité met-
ropolitní exotiky, kterou mi nekazí 
ani fakt, že jde o část Prahy vý-
chodní, tedy plus mínus směrem 
na Brno – vyzván ke krátkému 
zamyšlení nad městskými a obec-
ními zpravodaji. 
 Jak známo, v Česku řada 
městských a  obecních zpravodajů 
dlouho připomínala a leckde dále, 
žel, připomíná místo moderního 
informačního periodika spíše 
plátek ve stylu pochval se sám. 
 Radniční koalice se chlubí 
– v různé míře sofistikovanosti – 
např. co se postavilo a opravilo 
(stranou ponechme, že za naše 
peníze), a opozice či běžný občan-
-nezastupitel se tam prakticky 
nedostane. Nebo 
v míře zcela zane-
dbatelné a mnohdy 
s obrovským časovým 
zpožděním. 
 Někde zpravodaj 
sloužil nadto jen 
k sebepropagaci 
starosty (místostaros-
ty), doplněné úřední 
neutrální omáčkou, takže dokonce 
ani koaliční partneři se na stránky 
místní drbny nedostali. 
 I v komunální politice leckde 
platí z hlediska mezilidských 
vztahů legendární stupnice “přítel 
- nepřítel - koaliční partner”. 
 Věc je závažnější o to, že tato 
periodika jsou placena z veřejných 
peněz (výnos z lokální soukromé 
inzerce bývá zpravidla marginální) 
A navíc bývají často jedinou místní 
tiskovinou. Monopol informací je 
nebezpečný jak u Vás v Praze, tak 
i v Ruprechtově na Moravě. 
 Člověk nemusí být politolog, 
aby mu bylo jasné, že pokud jedna 
strana (a menších městech třeba 
i jeden člověk) má 4 roky možnost 
ovlivňovat veřejné mínění a opo-
zice nikoliv dochází k obrovskému 

nepoměru sil. Kde je pak fair – 
play? 
 Problém se to stal natolik zá-
važný, že jej bylo nutné řešit před 
dvěma roky dokonce zákonem. 

ZMĚNA K LEPŠÍMU 
Od 1. listopadu 2013, takže slaví-
me druhé výročí, je účinná změna 
tiskového zákona! Novela, která 
zavedla pravidla pro vydávání rad-
ničních a krajských periodik.
 Základní myšlenkou zde je po-
sun od zmíněné sebepropagace 
radnice či starosty ke svobodnější 
výměně demokratických názorů 
týkajících se života obce. 
 Shrňme si,  vydavatel má od 
listopadu 2013 dvě základní 
povinnosti. Garantovat v perio-
diku objektivitu a vyváženost při 
informování o aktivitách města 
a za druhé poskytnout přiměře-
ný prostor pro vyjádření názorů 
všech členů zastupitelstva – tedy 
i těch opozičních.
 Co s kverulanty? Samozřej-

mě již slyším námitky – to 
neznáte některé opoziční 
zastupitele u nás v obci (či 
městské části) , to jsou tako-
ví intrikáni, z komára dělají 
velblouda! 
 Samozřejmě jako u každé 
normy, nelze vyloučit snahu 
o  její perfidní zneužívání, 
nota bene známe různé filu-

ty zneužívající zákon o svobodném 
přístupu k informacím (populární 
stošestka). Kdy stovkami „žádostí 
o informace“ tyranizují a leckdy 
i paralyzují obce či městské části. 
Nicméně bylo by špatné kvůli pár 
„dobrákům“ s vaničkou vylévat 
i komunální dítě. 
 Svoboda projevu musí být 
reálně zabezpečena i v městských 
zpravodajích. 
 MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 
přeji při naplňování zákona mno-
ho úspěchů (a možná i trpělivosti 
s kverulanty) a čtenářům z praž-
ské JEDNADVACÍTKY (metropo-
litní oko bere) přeji vyvážené 
čtení. A aby Vás Zpravodaj nejen 
objektivně informoval, ale občas 
i pobavil – jelikož s úsměvem jde 
všechno líp! A smát se je zdravé. 

Názor odborníka



bydlím tady s vámi a proto
vám mohu kvalifikovaně 
poradit.

realitní makléř pro tuto oblast

pro SvÉHo vÝZNaMNÉHo KLIeNTa hledám
starší rodinný dům vhodný k rekonstrukci
nebo stavební pozemek vhodný pro stavbu
rodinného domu.

� Nabízím doporučitelskou odměnu za 
každý uskutečněný obchod na vaše 
doporučení.

� ráda zprostředkuji prodej nebo proná-
jem vaší nemovitosti.

� pomohu při přípravě atraktivních foto-
grafií vaší nemovitosti.

� Zpracuji posudek pro různá řízení 
(dědictví atd.)

proNájeM bYTU

bYT v proNájMU

prodej bYTU

odHad ceNY

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

v Nabídce

PRODÁVEJTE S NÁMI !
Nová vlna realitního boomu se odehrává zejména v Praze, kde se
staví 3 ze 4 bytů, každý 4. nový byt se pak prodá v našem obvo-
dě Praha 9. Rostoucí poptávka po bydlení v metropoli a jejím
okolí vyvolává i meziroční růst průměrných cen bytů, rodinných
domů i pozemků. Spojte se se společností, která na trhu působí
nepřetržitě od roku 1993. 

Staňte se odborníkem,
i vás naučíme prodávat nemovitosti!

Naše služby:
� prodej a pronájem nemovitostí
� zpracování odborného posouzení tržní ceny nemovitosti
� financování nákupu nemovitosti
� technická a ekonomická správa nemovitosti

Alter Ego spol. s r.o.
Centrum Blatov,
Oplanská 2614
Praha 9 - Újezd nad Lesy

www.alteregocz.cz
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SPOLKY

HISTORIE
Cvičit do Sokola se v Újezdě chodí již 
od roku 1926, kdy byla založena zdejší 
pobočka. Cvičilo se v lesní veran-
dě v místech dnešní prodejny Lidl. 
Veranda byla prkenná, foukalo do ní 
a zatékalo, ale cvičilo se pilně a s chu-
tí. Prvním starostou byl Dr. Bedřich 
Jenšovský. Po zrušení verandy cvičili 
Sokolové v sále „Na křižovatce“, který 
kromě cvičení sloužil i jako kulturní 
sál, kde se pořádaly bály a hrálo se 
ochotnické divadlo.
 Sokol byl několikrát zakázán totalit-
ními režimy. Poprvé v r. 1915 za první 
světové války, za německé okupace 
v r. 1939, v r. 1968 snahu o obnovení 
tělovýchovné jednoty přerušila nor-
malizace a v roce 1952 byla původní 
Česká obec sokolská zrušena a Sokol 
se stal součástí  ČSTV (Československý 
svaz tělesné výchovy). Poslední velkou 
akcí Sokola byl všesokolský slet v roce 
1948 na Strahově, kterého se účastnili 
i újezdští cvičenci. Sokol byl znovu 
obnoven až po r. 1990, a to se všemi 
majetkovými vyrovnáními. V roce 1949 
bylo v Újezdě slavnostně otevřeno 
sokolské hřiště (dnešní multifunkční 
hřiště za školou).V letech 1955, 1960 
a 1965 se účastnili celostátní spartaki-
ády. 

SOUČASNÁ ČINNOST
TJ Sokol má v současnosti 211 členů, 
předsedou je pan ing. Jiří Čemus. 
Zajišťují sportovní aktivity ve třech 
základních odvětvích: 

Oddíl sportu pro všechny s rozsáhlou 
činností od práce s dětmi přes cvičení 
mládeže a žen, sportovní gymnastiku, 
míčové hry až po soutěžní volejbal žen 

(Újezdské Sovy), který je nejúspěšnější 
aktivitou TJ. Pro děti zajišťují cvičitelé 
letní čtrnáctidenní tábor. 
 Pravidelná cvičení se konají v pro-
najatých tělocvičnách Masarykovy 
základní školy, spolupráci s níž si TJ 
Sokol velmi pochvaluje. 

Oddíl tenisu funguje od konce se-
dmdesátých let, a to na pozemcích 
městské části ve Veletovské ulici, kde 
jsou vybudované 4 kurty, z toho v sou-
časnosti již 3 zcela renovované, zčásti 
za pomoci grantů magistrátu hlavního 
města, zčásti s pomocí vlastní a měst-
ské části, která vybudovala v roce 
2009 i novou klubovnu. 
 Tenis dospělých je provozován 
výhradně rekreačně členy oddílu, ale 
i formou pronájmu veřejnosti. Na 
kurtech působí i několik nezávislých 
trenérů, především mládeže, také 
formou pronájmů.
 V loňském roce se podařilo získat 
ke spolupráci profesionálního trenéra, 
došlo k založení dvou družstev mlá-
deže a přihlášení do soutěží v rámci 
Prahy, kde obě družstva startovala 
i letos.
 Během roku pořádá oddíl turna-
je pro své členy i příchozí. Termíny 
turnajů jsou oznamovány v Újezdském 
zpravodaji.

Členové Oddílu rekreačních sportů se 
věnují rekreačně turistice, cykloturis-
tice, lyžování a v současnosti má oddíl 
v soutěži v rámci takzvané Hanspaul-
ské ligy Pražského svazu malého 
fotbalu družstvo veteránů nad 35 let. 

Družstvo letos postoupilo ze 4. do 3. 
ligy VET.
 Oddíl v roce 2014 otevřel multi-
funkční hřiště s umělou trávou pro 
malou kopanou, tenis, odbíjenou 
a nohejbal vedle kurtů. Újezdské děti 
a mládež mají možnost bezplatné-
ho využití tohoto hřiště po domluvě 
s panem Františkem Sedlákem (tel. 
603 172 744), dospělí za mírný nájem.

FINANCOVÁNÍ
Členové TJ Sokol platí příspěvky, 
ze kterých je částečně financována 
činnost.
 Na nákladnější položky se daří 
získávat granty Hlavního města Prahy, 
např. na rekonstrukci hrací plochy 
tenisových kurtů nebo výstavbu mul-
tifunkčního hřiště, a granty MČ Praha 
21, které se používají zejména na 
nájem tělocvičen apod.
 Nyní je v plánu dokončení osvět-
lení multifunkčního hřiště. Potřebné 
prostředky se TJ Sokol snaží získat 
z grantu HMP. 
 Od Městské části Praha 21 by rádi 
získali finanční prostředky na opravu 
oplocení celého sportovního areálu 
a následně oplocení tenisových kurtů, 
které již také dosluhuje.
  
S nástupem podzimu nám ubývá 
možností pohybu venku a Sokol nám 
nabízí skvělou, finančně nenáročnou 
možnost aktivit uvnitř. Přijít můžete 
například v pondělí od 19:30 nebo ve 
čtvrtek od 19:45 do tělocvičen v ZŠ 
Polesná.

Jitka Carbolová

Představujeme újezdské spolky:
TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY



RELAX

Je prokázané, že zánět dásní 
způsobuje kornatění tepen a to 
vede k mrtvici nebo infarktu. Podle 
studií mají ženy se zánětem dásní 

vyšší riziko předčasného porodu 
s nižší porodní váhou dítěte. Podle 
některých názorů toxiny z bakterií 
v ústech vedou k narušení hormonál-
ního systému. Další poznatky říkají, že 
zánětlivé látky putují z úst a pronikají 
z krve do placenty. Ženy po předčas-
ném porodu mají vyšší riziko nemocí 
srdce, které následně mohou souvi-
set s cukrovkou. Pak ranní hygiena 
a očista úst například olejovým vý-
plachem je zásadní prevencí infarktu 
a mrtvice, ať to zní jakkoli fantasticky. 
Zánět se totiž nezaměřuje na jed-
no místo, ale šíří se do celého těla. 
Nemůžeme tento proces ohraničit jen 
na izolované místo v těle, chemické 

reakce ovlivní jak fyzické procesy, 
tak celou naši osobnost.

CHOLESTEROL A ZÁNĚT
Lékaři a potravinářský průmysl 
straší lidi vysokým cholesterolem 
a lékaři na zvýšený cholesterol pře-
depisují léky s nežádoucími účinky. 
Zjišťuje ovšem někdo z nich, proč je 
cholesterol zvýšený? Doporučení, 
která dávají – nejíst tučné maso, 
ale margaríny a omezit máslo je 
nejen škodlivé, ale stejně nesmyslné, 
jako když jednomu mému paciento-
vi a zapřisáhlému nekuřákovi, který 
trpěl chronickým dráždivým kašlem, 
důrazně doporučili, aby přestal kouřit. 
Důvod, proč se zvyšuje cholesterol, 
může být v zánětu, který způsobuje 
zánik buněk, a nové buňky pro tvorbu 
své buněčné membrány potřebují 

cholesterol. Tělo tedy 
vytváří logicky chole-
sterol v játrech a léky 
na cholesterol jen 
mohou celý proces 
zhoršit, protože ne-
řeší příčinu – zánět. 
Kornatění tepen 
není dáno primárně 
cholesterolem, ale 
zánětem v cévní 
stěně, kde až jako 

důsledek tohoto procesu se hromadí 
cholesterol. Příčina mrtvic a infarktů 
tudíž není cholesterol, jak tvrdí farma-
ceutické firmy a potravinářský průmy-
sl, ale zánět. Když tedy budeme řešit 
zánětlivé změny, řešíme příčinu téměř 
všech chronických nemocí.

Z knihy David Frej: Zánět – skrytý zabiják

Nebezpečné vnitřní záněty
Základní filozofií přírodní medicíny už od dob, kdy před mnoha tisíci lety vznikla, 
je prevence nemocí, protože je vždycky snazší než léčba nemoci. Možná se budete 
divit tomu, že prevence zánětů v těle začíná už ve vašich ústech.

INZERCE
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KŘÍŽOVKA

Žákovské zastupitelstvo (ŽZ) vzniklo v listopadu 2011 s cílem spolupracovat s MČ 
Praha 21 nad kvalitním rozvojem Újezda nad Lesy. Jedná se o (tajenka) ze základní 
i střední školy. Schází se každých 14 dní v klubu Masarykovy základní školy, Polesná 
1690, Újezd nad Lesy. Všichni zájemci o práci v ŽZ jsou vítáni.



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

NAMÍCHEJTE SI
internet dle chuti

STUDENT
490,- Kč/měs.

Internet

Pro práci, pro zábavu,do 
každé firmy i domácnosti

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



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

Lipová ul., Škvorec.

zdirad.pekarek@re-max.cz

Prodej – atraktivní RD 5+kk, 140m2+
43 m2 dvougaráž + 40 m2 terasa, poze-
mek 821 m2, Potoční ul., Šestajovice

& 603 280 220

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

cena 8.200.000,-Kč

cena 5.990.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

cena 8.699.000,-Kč

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

Prodej - luxus. byt 3+1, 100 m2 + bal-
kon 21m2, parkovací stání, Rezidence
Klánovice, Ke kostelíčku, P 9 – Klánovice

cena 7.650.000,-Kč

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

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

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

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků 500–1200 m2

na výstavbu RD v Šestajovicích

www.pozemkysestajovice.cz
pozemky v etapě č.1 vyprodány.
nová nabídka pozemků již brzy!

cena 8.700.000,- Kč

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

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

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

p r o d á n o

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky

v centru
Újezda nad Lesy, Klánovic

a Šestajovic

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

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

cena 3.650.000,-Kč

cena 6.376.000,-Kč

cena 6.852.000,-Kč


