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Podařilo se zajistit finanční prostředky pro pokračování výstavby kanalizace
na hlavní mezi Svojšickou a Sulovickou. Protože je harmonogram prací vázán
na rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy o uvolnění dalších prostředků, om-
louváme se našim občanům, že je o pokračování prací i objízdných tras ne-
můžeme informovat s dostatečným předstihem.
Podle aktuálních informací je termín stavby plánován do 31. 3. 2012 a ob-
jízdné trasy zůstávají nezměněny.

-red-

Změny
v autobusové dopravě
Od 11. 12. 2011 připravil ROPID změny jízdních řádů autobusů, které se dot-
knou i naší městské části. Ačkoli dojde na jedné straně k omezení některých
autobusových linek kopírujících železnici, na druhé straně budou posíleny a
zavedeny linky jiné, které umožní lepší začlenění dopravy vlakem do systému
MHD. Jedná se o dlouhodobý trend Prahy, který v úsecích se zavedenou in-
tegrovanou dopravou PID přesunuje vytíženost silnic na železnici. Cílem
úprav je především to, aby nová spojení byla výhodnější, než individuální do-
prava autem.

Na základě požadavků MČP21 bude provedena tato úprava:
303 zlepšení návaznosti na vlaky a zdvojnásobení počtu spojů o víkendu

v úseku Černý Most - Koloděje

Na základě požadavků MČP21 a Klánovic
budou zavedeny nové minibusové linky 260 a 261 v návaznosti na vla-
kovou dopravu.

Pokračování na str. 6

S účinností cca od 11. prosince 2011
dojde k zavedení nové minibusové
linky č. 260 do oblasti Blatova. Linka
by měla být v provozu v pracovní
dny cca do 20.00 hod. s intervalem
cca 30 minut a bude časově propo-
jena se železničními linkami ve
směru do centra a z centra Prahy.
Linka pojede po trase, resp. bude
mít zatím tyto zastávky: Nádraží
Klánovice (stávající zast.) – Hulická
(stávající zast.) – Polesná (stávající
zast.) – Polešovická (nová zast. u MŠ)
– Pilovská (nová zast.) – Netušilská.
Jedná se zatím o pracovní názvy za-
stávek. Dopravcem bude spol. STEN-
BUS, s.r.o. V případě, že linka bude
hojně využívána cestujícími, dojde
k rozšíření zastávek a k zavedení
provozu i o víkendech.

Nová linka autobusů na BlatovVýstavba kanalizace pokračuje

Pane starosto, dovolte mi, abych
Vám na konci letošního roku po-
ložila pár otázek.
Dotknou se nedávné změny ve ve-
dení pražského magistrátu života
v naší městské části?
Ano i ne. Na naší koalici Otevřeného
Újezda, TOP09 a ČSSD nemá nová
dohoda mezi ODS a TOP09 žádný
vliv. Na druhou stranu došlo k pře-
obsazení řady míst v Radě hlavního
města Prahy a my neznáme kon-
krétní záměry jednotlivých radních.
Dnes je jisté, že ve finanční situaci,
ve které se Praha nachází, se bude
muset hodně šetřit a tyto úspory se
promítnou i do fungování měst-
ských částí. Komplikace nastanou
zejména tehdy, pokud bude nové vy-
jednávání o městských financích
trvat dlouho a nebude schválen roz-
počet.

Jak to souvisí?
Město si musí ve svém rozpočtu
schválit nejen objem prostředků,
které následně přerozdělí mezi měst-
ské části. Musí ale také stanovit klíč,
jakým se tyto finanční prostředky
městským částem rozdělí. A právě
diskuse kolem způsobu dělení trvala
skoro celý letošní rok, protože od za-
čátku bylo zřejmé, že se přerozdě-
luje menší objem peněz, než v mi-
nulosti. Návrhů bylo velmi mnoho
a nakonec byl doporučen ke schvá-
lení návrh, který předpokládá roz-
dělení peněz na základě počtu
obyvatel s trvalým bydlištěm v měst-
ských částech, počtu školáků, plochy
zeleně ve vlastní správě, počtu ko-
munikací ve vlastní správě a čás-
tečně podle daní z příjmu fyzických
osob. Nyní jsme však opět na po-
čátku, bude důležité, kolik peněz
bude nová koalice městským částem
rozdělovat a zda tento dlouho vyjed-
návaný systém potvrdí.

Jak je na snižování finančních pro-
středků připravován rozpočet měst-
ské části?
Současným hlavním úkolem naší
městské části je dostavět přístavbu
pro přemístění Policie ČR. Uvolně-
ním a zrekonstruováním bývalých
prostor vznikne nových 56 míst ve
školkách a pomůže to řešit veliký ná-
růst předškolních a školních dětí.
Proto jsme připravili rozpočet, který
je minimalistický a se zbylou rezer-
vou počítáme právě pro tuto stavbu.

Znamená to, že se příští rok v Újez-
dě postaví jen přístavba úřadu?
Vůbec ne! Řadu investic, které se
v Újezdě realizují, jdou z rozpočtu Hl.
města Prahy. Jedná se zejména o bu-
dování kanalizace nebo trvalých po-
vrchů komunikací. I u těchto staveb
je ale klíčové, zda nová koalice tyto
stavby upřednostní před budováním
metra či dalších finančně velmi ná-
ročných akcí. Osobně si myslím, že
by město mělo mít plán, kdy chce
mít i v okrajových částech tyto in-
vestice hotové. Jsme stejná Praha
jako ta vnitřní, je smutné, že v 21.
století nemáme kanalizaci hotovou.

A kolik nám tedy chybí peněz pro
dokončení základní infrastruktury?
Jsou to stovky miliónů korun!
V Újezdě je více než 40 km komuni-
kací, které nemají trvalý povrch. Je
to obrovský dluh a pokud bychom
ho chtěli smazat, potřebovali by-
chom určitě více než jednu miliardu
korun! Jenže pro letošní rok bylo pro
Újezd plánováno 25 mil. Kč a z toho
bylo 20 mil. Kč předem utraceno za
práce v r. 2010.

To zní strašně beznadějně…
Není to beznadějné, ale musíme
říkat, jaká je realita. Musíme dobře
plánovat a zveřejňovat, kolik jednot-

Zeptali jsme se

pokračování na str. 6

Újezdské spolky, kluby, sdružení str. 4–5–6
Na vlakové nádraží pohodlněji str. 2

Milí čtenáři, na konci měsíce
se většina z nás sejde nad slav-
nostní večeří u rozsvíceného
stromečku. Dospělí vědí,
nebo alespoň tuší, že bu-
deme oslavovat narození
Ježíše Krista. O vyměňo-
vání dárků mezi přáteli
a příbuznými právě při
této příležitosti existují
důkazy již od 16. století.
I když historie obdarová-
vání sahá až do starého
Říma, postupně se stalo
projevem přátelství a křes-
ťanské lásky k bližnímu, vi-
ditelné právě o Vánocích.
Nejvíce dárků dostávaly
a dostávají především děti.
Někde dětem nosí dárky
Santa Claus či Děda Mráz,
u nás Ježíšek.
Jak vlastně takový Ježíšek vy-
padá? Zeptali jsme se ma-
lých újezdských školáků
a dozvěděli jsme se toto:
„Ježíšek je malé mimin-
ko a má řetízek a na
tom řetízku má hvěz-
dičku. Je neviditelnej.
Má bodlinky. Je naha-
tej. Má kouzelné chras-
títko, které zvoní u stro-
mečku. Má rád děti a hodné
rodiče a bez něho by nebyly
vánoce. Je červenobílý, má čer-
vený kožíšek a zvoneček. Ježíšek
má staré šaty a děravé boty, má
bílou košili, žlutou kulatou ko-
runku, vypadá podobně jako
hvězda. Je to král, ne proto, že je
bohatý, ale proto, že dělá dobré
skutky. Vypadá jako světýlko.“...
Děti svou fantazií připomínají
i nám, že Ježíškova podoba, ani
počet dárků, které najdeme pod
stromečkem, nejsou moc důležité.
Proto vám, milí čtenáři, přejeme,
aby vaše Vánoce byly především
plné porozumění a lásky, zkrátka
kouzelné.

vaše redakce.
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Střípky z jednání Rady MČ Informace z úřadů

Pokud používáte cestu podél komu-
nikace Staroklánovická k nádraží
Klánovice, určitě jste byli potěšeni
v úseku, kde odbor majetku a inves-

Dne 7. 11. 2011 byla zahájena stavba,
která se oficiálně nazývá „Dostavba
budovy ÚMČ Praha 21“. Z tohoto
důvodu došlo k omezení dopravy
u v okolí úřadu v ulici Hulické. Bylo
omezeno parkování a chodci budou
muset procházet ve vyhrazeném
prostoru po druhé straně ulice, pro-
tože část chodníku v bezprostřední
blízkosti stavby bude uzavřena.
Vzhledem k tomu, že bude budo-
váno podzemní podlaží a s tím bude
souviset zvýšený pohyb nákladních
vozidel v okolí stavby, dbejte prosím
na zvýšenou opatrnost.
Děkujeme za pochope-
ní, protože jsme si vě-
domi, že stavba může
mít pro některé obča-
ny po dobu výstavby
nepříjemné dopady, ale
ve svém výsledku bude
pro naši městskou část
velkým přínosem, pro-
tože bude sloužit pro
přemístění služebny
Policie ČR z objektu
v Lišické ulici, který by
měl po rekonstrukci
sloužit jako mateřská
škola. Investorem této
stavby je MČ Praha 21,
stavba by měla končit
koncem května 2012.
Další nově zahajova-
nou akcí bude dlouho

Hlavní město Praha vyhlásilo gran-
tové řízení na podporu projektů ke
zlepšení stavu životního prostředí
hlavního města Prahy pro rok 2012
(s ukončením realizace v roce 2013).
Důraz se klade na obnovu, rozšiřo-
vání a zakládání veřejné zeleně, roz-
voj stabilních lesních porostů s pří-
rodě blízkým složením dřevin,
ochranu a rozvoj vodních biotopů.

Zvláštní péče je věnována extenziv-
nímu využití zemědělské půdy, vino-
hradům a starým ovocným sadům
jako významným biotopům i krajin-
ným prvkům. Neopomenutelnou ob-
lastí je ochrana a zvyšování vhod-
ných životních podmínek pro rost-
liny a divoké živočichy a podpora
chovu včel. Péči o životní prostředí
nelze oddělit od ekologické výchovy,

vzdělávání, osvěty, inovací a netra-
dičních pohledů na oblasti odpado-
vého hospodářství a ochrany ovz-
duší.
Ukončení příjmu žádostí je již 19.
prosince 2011!
Informace a přihlášky najdete na
www.praha.eu

info z MHMP zpracovala redakce

Upozornění pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
Do 31. 12. 2012 (celý příští rok) platí stávající zvláštní označení vozidla 01
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (modrá karta s invalidou).
Od října 2011 si můžete toto označení vyměnit za novou kartu „Parko-
vací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně posti-
ženou“.
Výměnu zajišťuje Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21, Staroklánovická
260, 19016 Praha 9, v přízemí – budova A. Kontaktní osoba – pí Hruš-
ková tel: 2810 129 25.
K výměně potřebujete: staré označení 01 (modrá karta s invalidou), prů-
kazku ZTP nebo ZTP/P, 1 průkazovou fotografii

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí OSV

Změny týkající se sociálních dávek od 1. 1. 2012
Z důvodu Sociální reformy I. dochází od 1. 1. 2012 k přechodu agend
dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním
postižením a posuzování nároku a vydávání průkazek ZP, ZTP a ZTP/P
z odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 21 na Úřad práce
České republiky.
Po 1. 1. 2012 bude Úřad práce ČR vyřizovat nejen nově podané žádosti po
tomto datu, ale převezme i řízení o žádostech již zahájených v roce 2011
na odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 21 a tato řízení do-
končí.
Agendy tedy bude od 1. 1. 2012 vyřizovat pro územní obvod Praha 21
kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky na adrese ÚMČ Praha
21, Staroklánovická 260, Praha 21- Újezd nad Lesy, přízemí, budova A.
Úřední hodiny kontaktního pracoviště ÚP jsou shodné s úředními hodi-
nami ÚMČ Praha 21:
Po, St 8 – 12 13 – 17.30
Pá 8 – 12
Út, Čt nejsou úřední dny
Další informace o sociální reformě je možno nalézt na novém webu Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí http://socialnireforma.mpsv.cz.
Začátek ledna bude na nových pracovištích úřadu práce jistě složitý, ale
po rozběhu mohou občané nadále počítat s tím, že kvalita práce a vstříc-
nost pracovnic se nezmění.

Mobilní obchodní kancelář Pražské
plynárenské a.s.
Dne 22. 12. od 14:30 do 17:00 hod bude zaparkovaná před místním úřa-
dem dodávka Pražské plynárenské, kde si můžete vyřídit potřebné záleži-
tosti související s odběrem plynu.
Podrobné info se dozvíte na tel: 267 175 174, 202.

Omezení ve vydávání občanských průkazů a pasů
Upozorňujeme vás, že z důvodu další nezbytné technologické odstávky
centrálního informačního systému cestovních dokladů s biometrickými
prvky (CDBP) a v souvislosti se zavedením nového systému elektronic-
kých občanských průkazů, ale týká se to i e-pasů, proběhne v termínu od
pátku 23. prosince 2011 od 16:00 hod do 2. ledna 2012 do 6:00 hod ráno.
Vzhledem k této odstávce je nutné dodržet tyto termíny:
• Žádosti o občanské průkazy se strojově čitelnými údaji přijímáme od

občanů s trvalým pobytem ve správním obvodu Prahy 21 (Újezd nad
Lesy, Koloděje, Běchovice, Klánovice) do 14. prosince 2011

• Žádosti o občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsme přijímali
od občanů s trvalým pobytem mimo území správního obvodu Prahy
21 do 30. listopadu 2011

• Žádosti o vydání e pasů budou přijímány do 19. prosince 2011. Do
stejného data je možné zapsat titul do vydávaného e-pasu.

V době odstávky systému bude možné vydávat cestovní pas bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Jedná se o tzv.
typ pasu „Blesk, který je vydáván na půl rok za 1500,-Kč.

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

Iveta Maczanová,Ilona Hlaváčková,
odbor občansko-správní

SBĚRNÝ DVŮR Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/ Praha 9 – Běchovice,
tel: 602 202 191
Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod (v letním období do 18:00 hod)

So 8:30 – 15:00 hod
Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, te-
levize, rádia, sporáky, počítače,
videa atd.), kovový odpad, dřevěný
odpad, odpad z údržby zeleně, sta-
vební odpad z bytových úprav
(v množství do 1 m³ zdarma), papír,
sklo, plasty a nebezpečný odpad
včetně sběru lednic.
Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za
kus

Martina Nejtková, OŽPD

Upozornění
Vratky za předplatné Újezdského Zpravodaje (21,-Kč) budou vypláceny
nejpozději do 16. 12. 2011.
Po uplynutí této doby nelze již vratky nárokovat.
Děkujeme za pochopení.

Podatelna úřadu

Přístavba úřadu a dešťová kanalizace

Granty pro podporu životního prostředí

11. 10. Rada schválila podpis do-
datku č. 2, který předložil Odbor ma-
jetku (OMI). Smlouvy o dílo na rekon-
strukci střechy MZŠ na pavilonu
tělocvičny. Cena díla se navýšila
o 72.686,-Kč vč. DPH
Schválila záměr na podání žádosti
do výzvy OPŽP „Zateplení MŠ Sed-
mikráska“ a zadání veřejné zakázky
na zajištění projektové dokumen-
tace, vč. položkového rozpočtu na
akci.
Schválila na základě doporučení
hodnotící komise uzavření Smlouvy
příkazní na zajištění TDS na akci

„Dostavba úřadu MČP21“ s p. L. Mu-
silem.
Schválila a pověřila starostu podpi-
sem Smlouvy o dílo na akci „Do-
stavba úřadu MČP21“na základě
doporučení hodnotící komise se spo-
lečností Proxima a.s.
Do přístavby bude přestěhována Po-
licie ČR a stávajícií objekt bude vy-
užit pro MŠ.

25.10. Rada zamítla žádost o odkou-
pení pozemku č.p. 4356/45 v k.ú.
Újezd nad Lesy za sníženou cenu
1.000,-Kč/m2.

Vzala na vědomí informaci o zaháje-
ném konkurzním řízení na Beton-
stav Teplice a.s., což v konečném
důsledku znamená neschopnost pl-
nit závazky k odstranění reklamač-
ních závad v polyfunkčním domě.
Vzala na vědomí evidenci všech ze-
lených ploch ve správě MČP21,
včetně ekonomické rozvahy, které
jsou ve správě MČP21. Uložila Komisi
životního prostředí projednat nový
rozsah ploch zeleně s výhledem vy-
hlásit zakázku malého rozsahu na
pravidelné sekání a údržbu.

Karla Jakob Čechová, radní

Na vlakové nádraží dojdeme pohodlněji
tic ÚMČ Praha 21, nechal vybudovat
firmou ZEVYP a.s. nový chodník. Tato
akce byla financována z rozpočtu
městské části ve výši 558 863,- Kč.

Stavba byla zahájena 17. 10. 2011
a ukončena 15. 11. 2011. Přejeme pří-
jemné procházky.

Zdroj a foto: OMI ÚMČ Praha 21

očekávaná výstavba dešťové kanali-
zace na Blatově v ulici Novolhotské
a tzv. „nižší“ Starokolínské. Tato vý-
stavba je druhou etapou po vybudo-
vání kanalizace splaškové a jejím
investorem je MHMP. V době vý-
stavby budou ulice uzavřeny s tím,
že stavbou bude v maximální možné
míře umožněn vjezd rezidentů do
svých nemovitostí. Dle předběžných
informací od investora by měla stav-
ba probíhat do března 2012.
V ideálním případě bude následovat
rekonstrukce plynovodu a následné

uvedení komunikací do trvalého po-
vrchu. Nyní je připravován projekt
dle požadavku MČ Praha 21 tak,
aby v ulici Starokolínské podél par-
ku vznikla zklidněná obytná zóna
a v ulici Novolhotské komunikace
s bezpečným chodníkem pro chod-
ce, protože se jedná o přístupovou
ulici k zastávce autobusu a za ná-
kupy. Budeme si držet palce, aby vše
postupovalo podle plánu a jak bylo
přislíbeno.

RNDr. Soňa Beroušková
OMI, ÚMČ Praha 21
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Tak jsme nazvali podzimní kondiční
a poznávací výlet SPCCH. Ve čtvrtek
20. října 2011 odjelo 45 členů naší or-
ganizace autobusem do malebného
kraje podél řeky Sázavy do stejnojmen-
ného města Sázava. Již cestou nás ve-
doucí zájezdu ing. Mirka Branžovská
informovala o zajímavostech tohoto
kraje. Nejdříve jsme navštívili Měst-
skou knihovnu, která byla letos v září
slavnostně otevřena za přítomnosti
spisovatele Pavla Kohouta a Michala
Viewegha, kteří zde žijí. Paní knihov-
nice nás přivítala a seznámila s histo-
rií knihovny a města. Narodil se zde
19. června 1905 Jiří Voskovec. Jako stu-
dent sem jezdíval s Janem Werichem
za dědečkem a začala jejich spolu-
práce na hře West pocket revue.
Po lávce přes řeku Sázavu jsme přešli
k jedné z nejvýznamnějších památek
českého středověku - čtvrtému nej-
staršímu klášteru v Čechách. Sázav-
ský klášter pomohl založit poustev-
níkovi Prokopovi v roce 1032 kníže
Oldřich. Osobnost sv. Prokopa provází
v legendách a lidových pověstech celé
další dějiny městečka až po součas-
nost, např. pověst o čertovi, který se
při orání pole nedaleko od kláštera
Prokopovi splašil, utrhl a vyryl za
sebou brázdu dlouhou 21 kilome-
trů, končící v Chotouni u Č. Brodu,
kde se r. 970 Prokop narodil. Sv.
Prokop je prvním českým světcem,
který byl oficiálně svatořečen
v Římě. Stalo se tak r. 1204. Sou-
částí objektu kláštera je nedokon-
čený kostel sv. Prokopa se vzácnou
gotickou kapitulní síní, charakte-
ristickou věží a arrasovskými ob-
louky. Ve městě se nachází kom-
plex sklárny Kavalier, kde se vyrábí
laboratorní a varné sklo.
Další zastávkou byla Kouřim, kde
nás očekával nejen oběd, ale i prů-
vodce. Provedl nás nejdříve po míst-
ním muzeu. Viděli jsme expozici „ Sta-
roslovanská Kouřim“, která přibližuje
nálezy a archeologické výzkumy na
slovanském hradišti Stará Kouřim.
V expozici „Historická Kouřim a Kou-
řimský kraj“ jsme viděli i velký inter-
aktivní model města. Následovala pro-
hlídka ranně gotického kostela sv. Ště-
pána z druhé pol. 13. století - obsahuje
unikátní kapli sv. Kateřiny se soubo-
rem nástěnných maleb. V areálu kos-
tela je renesanční zvonice s netra-

dičně zavěšenými obrácenými zvony.
Na náměstí je památník astronomic-
kého středu Evropy. Jen pár set metrů
odtud, na poli za městem, leží průse-
čík 50. rovnoběžky a 15. poledníku.
Předposlední zastávkou byla Lipan-
ská mohyla, památka na bratrovra-
žedný boj - bitvu u Lipan dne 30.
května 1434, která rozhodla o dalším
politickém vývoji českého království –
ukončila dobu husitskou. Padl v ní
Prokop Veliký. Nedlouho po bitvě byl
povýšen nedaleký Český Brod na krá-
lovské město. A právě toto město
bylo poslední zastávkou našeho vý-
letu. Protože nám začalo pršet, využili
jsme prostoru budovy – Městské kul-
turní a informační centrum, kde jsme
se seznámili s historií města a jeho vý-
znamnými stavbami. Český Brod je
staré gotické město a má i svou pod-
zemní část - podzemní chodby a go-
tické sklepy. Mezi nejdůležitější his-
torické památky patří chrám sv. Got-
harda, zvonice z r. 1585 a stará rad-
nice čp.1. Ve středu města se nachází
barokní sousoší Svaté Rodiny. Z dal-
ších památek novorenesanční budova
Podlipanského muzea - dílo arch. Bal-
šánka, dále monumentální pomník

Prokopa Velikého z r. 1910 a budova
sokolovny podle projektu prof. Kouly.
Téměř tradičně jsme zakončili výlet
návštěvou cukrárny, která má v Čes-
kém Brodě i jeho okolí dobrou pověst.
V autobuse nám Mirka shrnula vše, co
jsme za celý den viděli. My jsme jí po-
děkovali za zorganizování a hezké ve-
dení výletu.
Máme v hlavě opět nové poznatky
a na co vzpomínat v nastávajícím zim-
ním čase. A to vše díky naší organi-
zaci OV a ZO SPCCH. L.Š.

Prosinec je měsíc pokory a splněných
přání, počátek zimy, času odpočinku,
zastavení a klidu v době zimního slu-

novratu, kdy je nejvíce tmy v celém
roce.
V zimním období, hlavně v suchých
mrazivých dnech nesmíme zapome-
nout zalévat stálezelené rostliny a jeh-
ličnany. Rostliny většinou nezmrznou,
ale uschnou. V nádobách je izolujeme
obalením slámou nebo polystyrenem.
V padesátých letech minulého století
byla vypěstována vánoční hvězda -
poinsenttia, určená do kořenáčů, tak
jak ji známe. Ihned se stala součástí
sváteční vánoční výzdoby ve většině
zemí a také u nás. Aby nám vánoční
hvězda vydržela kvést co nejdéle, po-
třebuje dost vody, substrát nesmí být
přemokřelý, ale ne také suchý. Vá-
noční hvězda chce příhodné místo,
světlé bez přímého slunce a průvanu.

Když květinu přeneseme na část dne
do chladnějšího prostředí, prodlou-
žíme její kvetení a život. Pro poinsent-

tii nejsou květy čer-
vené listy ale to žlu-
tozelené uprostřed
nich.
Začátkem prosince
je sv. Barbory, kdy si
řežeme domů různé
větvičky. Aby bar-
borky na vánoce vy-
kvetly, musí být nej-
méně několik týdnů
teplota kolem nuly.
Můžeme jim pomo-
ci, když je po uříz-
nutí dáme na pár

dnů do chladničky. Před tím, než
dáme barborky do vázy, ponoříme je
celé do vlažné vody. V prostředí, kde
je teplota alespoň dvacet stupňů, by
mohly do vánoc
vykvést a podle po-
věry budeme mít
v příštím roce štěs-
tí. Přeji, aby se to
povedlo i vám.
Prodlužme si život
paprikou. Ta patří
do skupiny oblíbe-
ných pěstovaných
plodových zelenin.
Můžeme je vysazo-
vat na balkonech,
terasách, venku
i ve skleníku. Vy-

zkoušejte sami, jestli platí, že papri-
kami si můžeme život prodloužit. An-
tioxidanty, které tato zelenina
obsahuje, přispívají k ochraně imu-
nitního systému. Jsou zdrojem vita-
mínu A, E, C a mnoha dalších po-
třebných prvků pro náš organismus.
Tyto přípravky můžeme jednoduše
koupit v lékárně. Ale konzumací čer-
stvé zeleniny a ovoce, navíc vlastno-
ručně vypěstované, dodáme tělu
vitamíny a ještě radost, že se nám
něco povedlo.
Šťastné a klidné prožití adventní doby
a vánočních svátků přeje

Za ČZS Z. Nohejlová

V sobotu 12.
l i s t o p a d u
byla v na-
šem muzeu
z a h á j e n a

vernisáž poslední výstavy letošního
roku paní PhDr. Stanislavy Jarolím-
kové. Seznámila návštěvníky s obsa-
hem svých dosud vydaných pěti knih
o málo známých událostech Prahy
a okolí. Prezentaci svých knih dopro-
vodila řadou zvětšených kopií obráz-
ků ze svých publikací.
Historička, která řadu let bydlela
v Újezdě nad Lesy, našla zajímavou
a přitažlivou formu líčení víceméně
vzdálených událostí.
Návštěvníci výstavy budou mít až do
poloviny ledna možnost objednat si
v muzeu jednotlivé publikace.
Vernisáž zahájili dva frekventanti hu-
debních kurzů ze třídy prof. Suchého.
Skladby Aloise Saranera–Dunka, Kle-
menta Slavického–Deštivý den a Jana
Jakuba Rybu–Teče voda zahrála Lucie
Ohnisková. Skladbu Emila Hradecké-
ho–Tango zahrál Vladislav Schmidt ml.
Místo zaneprázdněného starosty obce
pana RNDr. Pavla Roušara otevřel vý-
stavu člen zastupitelstva a muzejní
rady univ. prof. Dr. Petr Voňka.

První akcí v roce 2012 bude výstava
o nově složeném Zastupitelstvu a Radě
Úřadu MČ Praha 21.

Největší akcí pro rok 2012 bude vý-
stava o životních osudech generála
Stanislava Krause. Ten jako důstojník

slavného 11. praporu tobruckého
a pozdější 1. obrněné brigády působil
po skončení války dlouhá léta jako
učitel na zdejší základní škole.
Výstavu uspořádáme s pomocí Vojen-
ského historického muzea v Praze –
Žižkově a ve spolupráci s Městským
muzeem v Jičíně. Tam bude od nás
přenesena výstava na několik týdnů.
Rádi bychom obohatili výstavu o do-
sud neznámé materiály z jeho života.
Obracíme se s prosbou na újezdské
občany, aby nám poskytli různé vzpo-
mínky, které mají na něj jako učitele
a dále fotografie s ním a o něm.

Protože jde o poslední číslo ÚZ v roce
2011, chtěl bych poděkovat novému
vedení obce v čele se starostou
panem RNDr. Pavlem Roušarem za
podporu sice malému, ale v rámci
obce aktivnímu kulturnímu zařízení.
Dále děkuji všem členům muzejní
rady, kteří jako kurátoři připravili s vy-
stavovateli a frekventanty hudebních
kurzů skutečně milé a zajímavé kul-
turní zážitky. Zde zvlášť děkujeme
paní prof. Svatoňové a panu prof.
Suchému.
Naše poděkování patří i všem ná-
vštěvníkům muzea, ať už stálé expo-
zice či tematických výstav.

Všem Vám přeji radostné prožití
Vánoc i hodně zdraví i zachování příz-
ně našemu muzeu po celý nový rok
2012.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

Újezdské muzeum informuje

Poslední měsíc v roce

Krajinou čertovy brázdy

Chybí mi více informací o tom, na čem radnice a úřad
pracuje.
Abychom pro vás získali aktuální informace, zavedli jsme
pravidelné žádosti o dodání každoměsíčních krátkých
zpráv ze všech odborů úřadu. Můžete si tak přečíst třeba
o postupu kanalizace, zavedení nových minibusů a o no-
vém chodníku podél Staroklánovické. Budeme se snažit,
aby se tento trend stal standardem a čtenáři Zpravodaje
aby „byli v obraze“. Pro rychlou informaci můžete využít
také Aktuality na www.praha21.cz

Ocenil bych více zpracovatelů redakčních článků.
Redakční rada je složená ze šéfredaktorky, výkonné re-
daktorky a korektora, doplňuje ji pět členů- dobrovol-
níků. Jak jsme již dříve uvedli, podle požadavku jednání
zastupitelstva, byla RR složena ze zástupců jednotlivých
volebních uskupení. Jedná se tedy spíše o jakousi „do-
zorčí radu“, nikoli o skupinu píšících redaktorů, kteří si
rozeberou a zpracují úkoly, jak je to běžné v novinách.
Uvažujeme proto o možnosti rozšířit okruh externistů –
zpracovatelů předkládaných informací.

Budou sloučeny újezdské školky do jediného subjektu?
Rada MČ o této možnosti uvažovala jako o jedné z vari-
ant, která by umožnila řešit prázdninový pobyt dětí ve
školkách. Dosud zákon neumožňuje ponechat o prázd-
ninách otevřenou pouze jednu školku pro všechny děti,
jejichž rodiče mají o tuto službu zájem. Ale protože mezi-
tím poslanci schválili novelu školského zákona plánova-
nou od 1. 1. 2012, která kromě jiného řeší i prázdninový
provoz školek (bohužel pouze během letních prázdnin),
Rada vyhodnocuje, zda bude v tomto plánu pokračovat.
Rozhodnutí v tak citlivé otázce by musela předcházet od-
borná i veřejná diskuse.
Dopis k tomuto tématu od naší čtenářky panu starostovi,
včetně jeho odpovědi najdete na www.praha21.cz

Je možné ještě podepsat Petici na podporu rozšíření Pří-
rodní rezervace Klánovický les?
Do konce roku jsou petiční archy k dispozici v podatelně
úřadu. Nebo si můžete podpisový arch stáhnout
z www.praha21.cz a podepsaný poslat poštou (úřad
MČP21, Staroklánovická 260), či vhodit do schránky na
příspěvky u vchodu na úřad. Děkujeme!

-red-

Maminy bilancují, maminy pokračují
Občanské sdružení Maminy z újezd-
ské roviny založilo na jaře roku 2001
pět maminek na mateřské dovolené.
Prvotním impulsem založení „Ma-
min“ (někdy též zkratka OSMUR)
byla snaha vybudovat a zprovoznit
dětské hřiště na rohu ulic Sudějo-
vická a Hulická, protože nebylo v té
době pro děti v Újezdě žádné pěkné
dětské hřiště. Zcela zarostlý a zaple-
velený pozemek s antukovým kur-
tem nebylo možné jako hřiště vůbec
využít. Po dohodě se Sokolem, kte-
rému pozemek patří, jsme začaly
celou plochu čistit od náletů, upra-
vovat , vysely jsme trávník a osadily
herní prvky. Jako soukromým oso-
bám nám samozřejmě scházel
vstupní kalpitál. Proto se náš spolek
rozhodl založit občanské sdružení
a pokusit se realizovat pomocí fi-
nančních grantů své představy. Pe-
níze jsme postupně získaly a díky

Ptáte se, odpovídáme

nekonečné řadě brigád a zejména
díky pomoci podobně smýšlejících
přátel sdružení jsme změnily hřiště
do jeho dnešní podoby.
Kromě výstavby hřiště jsme se také
zaměřily na pořádání akcí pro děti.
Každý rok jsme organizovaly čtyři
velké akce – na konci února oblíbený
maškarní bál, Čarodějnice 30. dubna,
Lampionádu na začátku listopadu
a v prosinci tradiční Mikulášskou.
Jednotlivé členky sdružení se dále
aktivně podílely i na dalších aktivi-
tách v obci.
Jak čas plynul a děti rostly, naše se-
stava se neustále rozrůstala a ob-
měňovala. Některé z prvních zakla-
datelek nastoupily zpátky do zaměst-
nání, takže už neměly tolik potřeb-
ného času, aby se práci v „Mami-
nách“věnovaly stejnou měrou jako
na začátku. Užší jádro tvořilo deset
maminek, které se pravidelně účast-

nily všech projektů a podílely se na
jejich organizaci a zajištění. Dalších
asi deset lidí nám pomáhalo příleži-
tostně v rámci svých časových mož-
ností. K práci pro sdružení jsme
mimoekonomickými tlaky přiměly i
své manžely. Pracovaly jsme ve sdru-
žení ve svém volném čase a vždy bez
nároku na odměnu.
Poslední rok byl pro sdružení
„Mamin“ zvláště složitý, protože
jsme na vše zbyly vlastně už jen tři.
Ostatní přesunuly své aktivity jinam.
Celá situace dospěla až k dopisu,
zveřejněnému v říjnovém letošním
Zpravodaji. Bylo to vlastně volání
o pomoc a dostalo se nám jí! Ma-
miny se znovu obnovily. Přihlásilo se
nám několik dalších maminek na
mateřské dovolené a všichni se tě-
šíme, že budou, s naší pomocí, v ak-
tivitách „Mamin“ pokračovat.

LuCerna
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Spolky, kluby, sdružení -
Ochota lidí sdružovat se v nejrůznějších spolcích, klubech a zájmových or-
ganizacích nikoli z donucení, ale ze základní potřeby sdílení a dobrovol-
ného vytváření společných hodnot, je jedním z ukazatelů fungující
společnosti. Ačkoli v českých zemích začaly vznikat první spolky začátkem
19. století, spolková činnost skutečně rozkvetla až na začátku století dva-
cátého. Zlatý spolkový věk první republiky skončil druhou světovou vál-
kou a poválečná Národní fronta, kam byly zbytky politicky neškodných
spolků sdruženy, byla prostředím více umrtvujícím než inspirativním.
V Újezdě byl nejstarší – Okrašlovací - spolek založen 9 .9. 1903. Dodnes
námpo něm zbylo torzo původně stočlenné lipové aleje podél hlavní, Lípa
svobody u Hasičské zbrojnice, chodník do Klánovic a lesVidrholec jako les,
nikoli jako plánované stavební pozemky. Aktivity spolku v zájmu kanali-
zace a likvidace odpadů, či provozování koupaliště na rybníku na Staro-
újezdské, odvál čas a doba a po r. 1946 jeho stopa končí. Šestici slavných

Arabeska
V roce 2000, po od-
chodu z Národního
divadla, jsem zalo-
žila v Újezdě nad
Lesy baletní školu
Arabeska. Z počá-
tečních několika dí-
vek se soubor roz-
rostl na dnešních
120 dětí ve věku od
4 do 19 let. Původní
záměr byl naučit
děti základům ba-
letního umění, což by jim později v životě pomohlo v estetickém chování a vnímání
světa včetně lásky k hudbě a umění vůbec.
Nejnadanější děti se zúčastňují několikrát v roce domácích i zahraničních soutěží pro
mladé tanečníky, kde se umisťují na nejpřednějších místech. Vrcholem pro ně byla ta-
neční světová soutěž Danc World cup v Paříži, kde velice úspěšně reprezentovali naší
republiku.
V současné době dvě bývalé žačky z Arabesky studují druhým rokem na Taneční kon-
zervatoři v Praze.

Daniela Poková

Centrum sociálních služeb Běchovice

Český červený kříž
má organizaci v Újezdě nad Lesy již dlou-
hodobě. Pomáhá starším nemocným
osobám. Spolek je financován ze spon-
zorských darů.

Irena Zajacová

Český zahrádkářský svaz

Naše mužstvo mužů hraje
nejvyšší pražskou soutěž
Pražský přebor, B mužstvo
hraje I.B třídu.
Velkou radostí je 8 mládež-
nických mužstev, z nichž
šest hraje pravidelně mi-
strovská utkání pražského
fotbalového svazu. A to
nejhezčí, co na našem
hřišti běhá, je fotbalová školka pod vedením krásných trenérek Lucie Pilátové a Lucie
Křelinové. Jsou to ty nejmenší děti, které se formou her pomalu zasvěcují do fotbalo-
vých dovedností.
V letošním roce se potýkáme s finančními problémy způsobenými výpadkem finan-
cování od státu kvůli krachu Sazky i omezenou finanční podporou MČP21. Podařilo
se nám získat grant MHMP na výstavbu hřiště s umělým travnatým povrchem (UMT)
a doufáme, že za pomoci MČP21 se nám podaří hřiště dokončit.
Podrobnější informace o jednotlivých mužstvech a dění v klubu můžete sledovat na
našich webových stránkách www.fkujezd.cz .

příspěvek Jiřího Borovičky, redakčně upraveno

Neposeda o.s.
je občanské sdružení založené v roce
1999. Najdete nás v Běchovicích v histo-
rickém objektu Stará pošta.
Posláním o.s. Neposeda je napomáhat
svou činností k rozvoji občanské společ-
nosti na území Prahy 21 a okolí, zejména
podporováním aktivit pro děti, mládež
a rodinu. Letos máme nově kontaktní
místnosti v Újezdu a v Horních Počerni-
cích.

Naším cílem je poskytovat společensky
prospěšné aktivity a služby, které jsou
pro obyvatele těžko dostupné, a podpo-
řit občany k aktivní spolupráci na rozvoji
místního života.
Pomáháme těm, kteří potřebují a chtějí
pomoci. Dětem, mládeži a rodině umož-
ňujeme smysluplně trávit volný čas
a rozvíjet svou osobnost.
Působíme preventivně proti možnému
sociálnímu vyloučení. V letošním roce
jsme spolu mohli strávit příjemné chvíle
na tradičních dílnách, Holiday párty,
koncertu mladých kapel, na rozloučení
s prázdninami a dalších akcích. Letošní
poslední akcí je Adventní koncert v so-
botu 17. 12. od 15 hodin, na který vás
srdečně zveme.

Tým Neposeda o.s.
www.neposeda.org

Sbor dobrovolných hasičů
V letošním roce jsme se zúčastnili cvičení na výstavbu protipovodňových zábran
v Praze Holešovicích a společného nočního cvičení s SDH Klánovice. Dále se několik
členů SDH zúčastnilo soutěže Železný hasič, pořádané SDH Kněževes u Rakovníka.
Mimo účasti a dozoru na několika akcích pořádaných MČP21 (posvícení, Čarodejnice)

jsme pomáhali MO ČRS
při výlovu místního
rybníka. Také jsme pro-
vedli na žádost míst-
ních MŠ ukázku tech-
niky, vybavení a fungo-
vání výjezdové jed-
notky SDH.
Výjezdová jednotka za-
sahovala při odstraňo-
vání spadlého stromu
na vozovku, při čer-
pání vody ze zatope-
ných podzemních ga-
ráží a na odstranění
nebezpečně nahnu-
tého stromu v areálu
místní chovatelské sta-
nice.

Členové zásahové jednotky se během letošního roku zúčastnili odborných školení
v Bílých Poličanech na strojníky a velitele.

Jana Vozková – vozkova@sdh-unl.cz,
info@sdh-unl.cz

SK Kangsim Dojang
je oddíl Teakwondo WTF (World Taek-
wondo Federation), který působí v
Újezdě nad Lesy deset let. Taekwondo je
korejské bojové umění zaměřující se
především na kopy, od roku 2000 je
olympijským sportem, což mu ještě více
přidává na prestiži a popularitě. Taek-
wondo sestává ze čtyř disciplín - spor-
tovní-ho zápasu, cvičení sestav,
přerážecích technik a sebeobrany.
Náš oddíl se soustředí nejen na přípravu
kvalitních bojovníků a sportovců, ale
především na výchovu dětí a mládeže,
které vede dle etického kodexu ke sluš-

nému chování, poctivosti, ohledu-plnosti
a toleranci.
Všichni trenéři se snaží, aby si každý
člen oddílu odnesl do života víc než jen
schopnosti sportovce, ale hlavně aby si
pod naším vedením vštípil morální hod-
noty.
Újezdský oddíl je známý především díky
skvělým výsledkům ve sportovním zá-
pase, kterých máme nespočet. V roce
2010 jsme vyhráli Národní Ligu a v Ex-
tralize jsme skončili druzí. Již několikrát
se újezdští taekwondisté účastnili mi-
strovství Evropy nebo mistrovství světa.
Marek Doxanský - marek@kangsim.cz ,

www.kangsim.cz

TJ Sokol Újezd nad Lesy
Naše TJ se považuje za právního pokračovatele původní tělovýchovné organizace Tě-
locvičná jednota SOKOL Újezd nad Lesy, která vznikla dne 20. června 1927 a dnes za-
jišťuje sportovní aktivity pro cca 240 řádných členů v těchto oddílech:

Sport pro všechny (SPV) – hry a cvičení pro děti, dorost i dospělé
Oddíl rekreačních sportů (RS) – fotbal, pravidelná účast v pražském přeboru
Oddíl tenisu – výhradně rekreační, na 4 kurtech, z toho 3 již zcela renovovaných

V současnosti
připravujeme
s podporou ma-
gistrátu multi-
funkční hřiště
vedle tenisových
kurtů, které bu-
de sloužit širo-
ké veřejnosti.
Spoupracujeme
se sdružením
„Maminy z
Újezdské rovi-
ny“ a provozu-
jeme na vlast-
ním pozemku
„psím plácku“
dětské hřiště

a hřiště na nohejbal a volejbal.
https://sites.google.com/site/tjsokolujezdnadlesy/Home/o-tj-sokol-ujezd-nad-lesy
Libuše Mašková (předseda oddílu SPV) – tel. 607 241 008
Ing. František Sedlák (předseda oddílu RS a tenisu) - tel. 603 172 744,

příspěvek Ing. Jiřího Čemuse,
redakčně upraveno

předválečných spolků v Újezdě tvořila kromě Okrašlovacího spolku Obec
baráčnická, S.K. Újezd nad Lesy, Hasičský sbor, Sokol a Skautský oddíl. Po
roce 1946 zvedl újezdskou spolkovou vlajku Český zahrádkářský svaz,
Český rybářský svaz, Svaz invalidů - později Sdružení zdravotně postiže-
ných v ČR, Výbor žen - později Aktiv a nakonec Sbor pro občanské záleži-
tosti a Československý červený kříž.
V prosincovém, předvánočně svátečním Zpravodaji, jsme se rozhodli před-
stavit vám dnešní spolky a sdružení, které významnou měrou obohacují
a rozvíjejí každodenní život v Újezdě. Redakce oslovila všechny organizace,
na něž získala kontakt, a požádala je, aby o sobě dali vědět - kratičkým pří-
spěvkem do prosincové spolkovémozaiky a aktualizací kontaktů pro další
spolupráci. Odpovědělo nám 21 spolků a my vás teď s radostí zveme do
jejich společnosti. Téma zpracovala Zita Kazdová

použitý zdroj: Střípky újezdské historie

FK Újezd nad Lesy

provozuje dva Domy s pečovatelskou službou U sv. Anny (DPS), poskytuje sociální
služby (pečovatelská a odlehčovací služba), realizuje volnočasové a vzdělávací aktivity

a veřejné akce zamě-
řené na širší veřej-
nost.
Letos se nám velmi
podařila akce „Lou-
čení s prázdninami a
Den zdraví“. V pro-
gramu i v místě ko-
nání se prolínaly
generace - bylo zde
možné zahlédnout
rodinu s miminkem,
opodál dámu na vo-
zíku, jinde zas mladé
lidi z kapely či se-

niory z našich domů. I program byl pestrý.
Naše organizace je otevřená a dynamická, zavádí a důsledně realizuje postupy za-
měřené na individualitu člověka, jeho potřeby a přání. Nebojíme se ani nových pří-
ležitostí, v průběhu roku jsme 2x spolupracovali se zahraničními dobrovolníky – z
německého Pasova a z Velvyslanectví USA.

Mgr. Melanie Zajacová. ředitelka CssB. Tel.775 203 100
http://www.cssb.cz

Kdo jsme - Základní organizace českého zahrádkářského svazu
Kde sídlíme - Praha 21 - Újezd nad Lesy, Staroújezdská 495

Náš zájem - zahrada, příroda, pěstování všeho druhu, co se
rostlin týká

Jak se oslovujeme - přítel, přítelkyně, jsme přátelé zahrádkáři
Kolik máme členů - v současné době 121

Kdo může být naším členem - každý, i ten, co vlastní jeden květináč s rostlinou
Kolik ho to bude stát - stanoveno úředně, jsme na minimu 100 Kč za rok

Více se o nás dovíte na - www.kvetyujezda.ic.cz
Kontakt: př. Exnerová Blanka - 281 971 101 - předseda

př. Nohejlová Zdeňka - 732 415 539 - přihlášky
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Český svaz chovatelů
ZO ČSCH v Praze 9 Újezd nad Lesy byla
v srpnu 2010 založena s cílem probudit
v mladé generaci zájem o chovatelství
a přírodu. Spolupracujeme s Dětskými
domovy, Klokánkem atd., protože rádi
děláme radost dětem, které nemají tak
široké spektrum možností jako ty
v plných rodinách, dále nás potěší spo-
lupráce se ZŠ, MŠ atd. (viz rubrika „Ná-
vštěvy v naší ZO“ na webových stránkách
www.cschpraha9-ujezdnadlesy.web-
snadno.cz.

Český svaz včelařů o.s. ZÚ Újezd nad Lesy
Stanoviště včelstev: Újezd nad Lesy, Koloděje
Počet včelařů: 20
Počet včelstev: 119
Produkce: 1. Český med /prodej
přímo od včelaře/ 2. Včelí vosk
3. Propolis
Informace pro včelaře i nevčelaře
každý poslední čtvrtek v měsíci od
17:00 hod v Polyfunkčním domě.
Budujeme „Ukázkovou včelnici“
v lesoparku Újezd nad Lesy v La-
dech.
Výbor a kontakt: předseda Fischer Pavel, tel: 606 164 642

jednatel Strejček Petr, tel: 602 152 893
hospodář Eibich Jan, tel: 728 791 627
nákazový ref. Kučerová Emilie, tel: 608 621 614

Za výbor Kučerová Emilie

Maminy z Újezdské
roviny o.s.

-jedeme dál!
Šťastný konec, lépe řečeno nový začátek
popisuje paní Černá v listárně tohoto
čísla. Máme radost, že jsme zveřejněním
volání o pomoc přispěli k dalšímu životu
tohoto o.s.

osmur@seznam.cz
-red-

NašeObčanské sdružení „Tři pro zdraví“ vzniklo

Rarášek o.s.
Náš odbor občanského sdružení Pohyb je život působí v Újezdě již čtvrtým rokem.
Zpočátku jsme se věnovali cvičení rodičů s dětmi, nyní se naše činnost soustředila na
pravidelné aktivity pro děti. Mezi naše 3 hlavní akce patří CESTA ZA POKLADEM

SKŘÍTKŮ /začátek června/ - procházka lesem spojená s plněním úkolů 7 lesních
skřítků a následné otevření kouzelné truhly s pokladem. Další pravidelnou akcí je
ÚJEZDSKÉ KOLODĚNÍ /konec září/ - závody pro děti na všem, co má kolečka a třetí
akcí je ÚJEZDSKÝ KARNEVAL v polyfunkčním domě, který se v tomto roce uskutečnil
koncem listopadu. Všechny naše programy doprovází spousta písniček, tanečků, her
a zábavy, zkrátka nenecháme posedět žádné dítko a někdy ani maminky. Členkami
našeho sdružení je cca 10-15 maminek, které mají dostatek sil vymýšlet pro újezdské
děti zábavu. A sil i do budoucna máme zatím dost….

Iva Taške, iva.taske@seznam.cz, tel.606 804069
Radka Fischerová, radka@fischerova.eu, tel.605 875344

Sdružení důchodců

23. Skautské středisko
„Douglaska“

má ve svých od-
dílech celkem 60
dětí z Újezda
nad Lesy a okolí.
Našim cílem je
kromě náplně
volného času
dětí i jejich vý-
chova k dobré-

mu vztahu k přírodě i k sobě navzájem.
Kromě pravidelných schůzek (jednou
týdně) jezdíme na jednodenní i více-
denní výpravy do okolí Prahy i vzdále-
nějších koutů republiky a vrcholem naší
činnosti je pak letní skautský tábor na
Šumavě. Název našeho střediska „Dou-
glaska“ chce upozornit na to, že v okol-
ních lesích se vyskytuje i několik
vzácných jedlí douglasek.

Jan Jacek
www.douglaska.eu

vlčata a skauti
- www.spoluhraci.cz/Douglaska

světlušky a skautky
- www.spoluhraci.cz/Kasiopeja

Svaz postižených civilizačními chorobami
SPCCH
Vážení přátelé, pří-
znivci a členská zá-
kladno SPCCH, ne-
formálně Vám pře-
jeme krásné Vánoce,
štěstí, zdraví, dlouhá
léta a srdečně zveme
na akce, na které se
opět můžete těšit
v roce 2012.
Cvičíme, plaveme,
procvičujeme paměť,
rovnováhu těla i my-
sli, chodíme severskou chůzí, i po schodech, jezdíme za kulturou duše i za pohybem.
Besedujeme a těšíme se z rekondic a ozdravných pobytů, máme vyhlášené vycházky,
tak se těšte, my nezklameme a MÚ 21 - jak doufáme, nás také nezklame.
Nashledanu v Novém roce 2012

Zdeňka Ladová a Eva Štrasmajrová, SPCCH

JakoTaneční kroužek AMBRA fungujeme pod školním spor-

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, krátce

Újezdský STROM o.s. funguje v Újezdě od svého založení v r.2005.

buďte u nás vítáni

Naši členové se účastní se svými odcho-
vanými zvířaty výstav v ČR i v zahraničí
(viz rubrika „Naše úspěchy“ nebo ru-
brika „Z našich chovů“). Každoročně
v září pro Vás chystáme v Újezdě nad
Lesy „Pražský chovatelský den“, pro děti
i dospělé. Informace najdete na výše uve-
dených webových stránkách.
Těšíme se na setkání s Vámi, například
na Multifunkčním hřišti v září 2012.

Marcela Lamešová, předsedkyně ZO
marcela.lamesova@seznam.cz,

tel. 774 24 22 04

Sdružení vzniklo s cílem nabídnout občanům možnost podílet se na podobě svého
okolí, rozvíjet obecně prospěšné aktivity a přinášet do obce granty. Usilujeme o trvale
udržitelý rozvoj a zdravé životní prostředí, z grantů a firemního dobrovolnictví vy-
tváříme cesty a odpočinkové trasy, umisťujeme lavičky s odpadkovými koši, které
pravidelně vynášíme, podporujeme cyklistiku. Pravidelně pořádáme jarní a podzimní
akce „ukliďme si les“. Práce pro zachování Klánovického lesa a nyní i pro rozšíření re-
zervace je jedním z našich dlouhodobých úkolů. Děkujeme našim členům a přáte-
lům za podporu a přejeme všem spoluobčanům hezký a nadějeplný nový rok.
I v novém roce se s vámi rádi setkáme na dobrovolných a sousedských aktivitách ve
prospěch obce, nebo na pravidelných schůzkách každý první pátek v měsíci v hos-
podě U Čížků.

Ing. Michael Hartman, předseda sdružení
mail: info@ujezdskystrom.info
web: www.ujezdskystrom.info

tovním klubem v Újezdě nad Lesy již sedm let. V průběhu školního roku se snažíme
osvojovat si nové taneční a pohybové dovednosti, vymýšlíme nové choreografie, které
pak společně nacvičujeme a vystupujeme s nimi. Tančíme moderní tanec na součas-
nou hudbu, ale nejde ani
o disco, hip hop či street
dance. Naším hlavním cí-
lem je tančit pro radost
a svými vystoupeními také
trochu radosti rozdat na-
šim divákům. To že některé
naše tanečnice na-vštěvují
Ambru již několikátým ro-
kem je pro nás velkou od-
měnou a zároveň nám to
dává pocit, že jdeme tím
správným směrem. Spíš
než taneční kroužek jsme
taková prima taneční parta.
Jestli už vám bylo 11 let
a rádi byste si s námi zkusili zatančit, přijďte se na nás podívat na některý z našich
tréninků, které se konají vždy ve čtvrtek od 18 h v malé tělocvičně ZŠ v Polesné ulici,
těšíme se na vás!

Alžběta Martínková
kontakty: Lenka Murtingerová - lenka.murtingerova@centrum.cz

Alžběta Martínková - betam@seznam.cz

na jaře 2008 a od počátku bylo jeho hlavní činností pořádání sportovních soutěží
v přírodě pro širokou veřejnost. Z jednotlivých závodů jsme vytvořili „Seriál tří závodů
pro zdraví“, který se letos odehrál již potřetí a jeho popularita opět stoupla, což nám
dělá radost a motivuje nás to k další činnosti. Naším hlavním cílem je, aby si závody
užil každý, kdo za námi dorazí. Kromě závodůmáme připravený doprovodný i dětský
program, občerstvení, úschovnu a další zajímavé služby a atrakce pro diváky i zá-
vodníky.
Naší snahou je nabídnout možnost veřejnosti vyzkoušet si závody se špičkovým ser-
visem za přijatelnou cenu.
Přijďte se v příštím roce přesvědčit - Újezdský duatlon odstartuje „Seriál“ v neděli
22. dubna, následovat bude 20. května Klánovické MTBO a tradičně poslední prázd-
ninovou sobotu se odehraje Velká cena města Úval. Pro aktuální informace navštivte
naší internetovou stránku www.triprozdravi.cz

příspěvek Tomáše Eisnera, redakčně upraveno

V uplynulém roce jsme s finanční podporouMČP21 každýměsíc uspořádali zajímavý
zájezd či vyjížďku s návštěvou dvacítky místních zajímavostí, výstav, zámků amuzeí,
dvakrát jsme byli na opeře a jednou na muzikálu, dvakrát v divadle a jednou v kině,
zorganizovali jsme tři besedy a dvě slavnostní posezení v Polyfunkčním domě a na

úřadě. Rádi bychom využili této příležitosti a vyzvali újezdské seniory, aby doplnili
naše řady a aby se zapojili do práce ve výboru našeho sdružení. Přáli bychom si, aby-
chom i mymohli v příštích číslech Zpravodaje s radostí ohlásit, že výbor SD doplněný
o nové aktivní členy, dále pracuje a připravuje prospěšné akce, podobné těm, jaké
jsme absolvovali v roce 2011.
Za Výbor sdružení SD P21 H. Vojtová a I. Krajzingerová
kontakty: pí Novotná 602 763 643,

pí Krajzingerová 736 417 414,
pí Vojtová 723 394 755
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Změny v autobusové dopravě
Pokračování ze str. 1
Po půl roce nového provozu dojde k vyhodnocení a případně k jeho úpravě.
Předpokládaná časová úspora v úsecích s vlakovou dopravou:
Linka S1 Masarykovo nádraží – Klánovice: vlakem 19 min x bus 41min
Linka S2 Masarykovo nádraží – H. Počernice: vlakem 16 min x bus 26min

Změny se týkají těchto autobusových linek:
109 zkrácena do trasy Palmovka – Dolní Počernice – Běchovice (v úseku

Dolní Počernice- VÚ Běchovice pojedou pouze vybrané spoje ve špič-
kách prac. dnů). Linka je posílena (zkrácení intervalů na 6 minut), ve
zrušeném úseku je nahrazena posílením linky 163 a vlakovými linkami
S1 a S7

110 zkrácena o úsek Hostavice - Dolní Počernice (nahrazeno posílením linky
261). Zkrácení intervalu v ranní špičce pracovního dne.

163 zaveden celodenní a celotýdenní provoz i v úseku Dolní Počernice-
Sídliště Rohožník, návaznost na linku 109

208 zrušena a částečně nahrazena odkloněnou linkou 263
221 prodloužení intervalu v pracovní dny i o víkendech
250 prodloužení intervalů ve špičkách pracovního dne o 1- 2min.
260 nová minibusová linka v trase nádraží Klánovice - Hulická -

Netušilská (provoz v pracovní dny přibližně do 20 hod)
261 ve směru Klánovice zřízena zastávka Nádraží Klánovice-sever, pro vy-

brané spoje obousměrně zřízena zastávka Xaverov
262 nová minibusová linka v trase nádraží Klanovice - sever - Nepasické

nám. (provoz v prac. dny cca do 20 hod)
263 v úseku U samoobsluhy - Dolní Počernice nově přes sídliště Jahodnice,

Lomnická a Nádraží Dolní Počernice, zkrácení intervalu ráno v pra-
covní dny

273 omezení spojů v úseku Černý Most - Hloubětínská, koordinace s linkou
110

296 vložené spoje k posílení špiček pracovního týdne i víkendů

Z podkladů ROPID a OŽPD zpracovala redakce

Letos je krásný podzim… Martin už
je tu, ale bílého koně nechal někde
daleko…
To se líbí všem Sedmikráskám, hlav-
ně těm školkovým. Užívají si krás-
ného počasí, kamarádí se s lesem
a „Koblížci“ především se skřítky.
Vždyť jich mají hned plnou třídu.
Jeden je malý lisťáček, druhý je celý
ze šišek, další má přenádherný klo-
bouk, ten velký nosí brýle – zkrátka
to jsou všichni náramní fešáci. Ale
skřítci na skřítkování do mateřské
školy nepřišli sami, přinesly je děti
se svými rodiči. Každý vymýšlel to
nejlepší a určitě to bylo radostné tvo-
řeníčko. Proto bychom rádi všem za jejich vstřícnost, nadšení a nápaditost moc poděkovali.

MŠ Sedmikráska, Hulická ulice

V lednu letošního roku vstoupilo
v platnost nové nařízení vlády, v kte-
rém provoz spalinové cesty a spo-
třebiče paliv se považuje za vyho-

KNIHKUPECTVÍ A VINOTÉKU NAD
LESY zná každý Újezďák.
Zašla jsem za panem Petrem Vá-
chou, knihkupcem a znalcem vína,
aby našim čtenářům poradil, jakou
knihu vybrat pod stromeček. Poví-
dání se nakonec stočilo od knih
k tradiční vánoční tabuli a ke svaře-
nému vínu.

V čem spočívá trik na Váš vyhlášený
svařák?
„To je jednoduché, víno nesmíte pře-
vařovat, ale pouze spařit. Naše pří-
prava trvá 10 vteřin. Ve vínu tak zů-
stane všechen alkohol, neztrácí nic
ze své chuti.

Na červené svařené víno je vhodný
Modrý portugal, na bílé Veltlín.“
A jaké víno byste doporučil k typic-
ky české štědrovečerní večeři?
„Ryzlink rýnský nebo Aurelius,
suchý nebo polosuchý a jako aperi-
tiv bílé portské víno.“
Ale pojďme konečně ke knihám…
„Tento rok byl na nové knihy velice
štědrý. Vyšly spousty dobrých knih.
Kdybych měl jmenovat tu, která mě
oslovila nejvíc, asi by to byl román
Zatím dobrý od Jana Nováka zpra-
covávající osudy bratrů Mašínových.
Ten bych doporučil i jako povinnou
četbu na středních školách. Ještě
bych zmínil Královské spiknutí od

M. J. Sullivana, to je bravurně psaná
fantazie.“
Setkal jste se někdy se zákazníkem,
který si u Vás koupil knihu a chtěl
poradit ke čtení i vhodné víno?
„ To je úsměvná otázka. Řekl bych, že
k červené knihovně červené víno
rozhodně nepatří. Spíš bílé sladké.
Naopak červené víno bych doporu-
čil k detektivce, pomůže navodit tu
správnou atmosféru. Obecně se dá
říct, že k jakékoli knize sklenka vína
patří, ovšem kromě knihy dětské.“

Děkuji Vám za příjemné předvánoční
povídání.

Karla Jakob Čechová, redakce

Vánoce s knihou i dobrým vínem

Zprávičky z naší
nové školičky

Novinky v čištění komínů
vující z hlediska požární bezpečnosti
tehdy, jestliže se kontrola, čištění a
revize spalinové cesty a čištění spo-
třebiče paliv provádí způsobem a ve

lhůtách stanovených tímto naříze-
ním vlády a pokud nejsou při jejich
čištění, kontrole či revizi shledány
závady.

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví, čistění odtahu spalin od spotřebičů na pevná paliva do 50kW včetně je možné
provádět svépomocí.

Kontrola spalinové cesty Provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru ko-
minictví.

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru ko
minictví a zároveň revizní technik. Provádí se před uvedením do provozu, při změně druhu
paliva připojeného spotřebiče jeho výměně či instalaci, případně při podezření na trhliny
ve spalinové cestě.

Výkon Činnost pevná paliva kotel pevná paliva krb kapalná paliva plynná paliva

čištění spal. cesty 3 x ročně 2 x ročně 3 x ročně 1 x ročně
do 50kW kontrola spal. cesty 1x 1 x 1x 1x

výběr pevných částí , kondenzátu 1x 1 x 1x 1x
kontrola a čištění spal. cesty 2x 2x 1x 1x

nad 50kW výběr pevných částí , kondenzátu 2x 2x 1x 1x
čištění spotřebiče paliv 2x 2x nejméně dle

návodu výrobce

Seznam odborně způsobilých osob můžeme najít třeba na stránkách www.skcr.cz
Referent OŽPD M. Kopecká

livé investice stojí a jaké jsou naše
priority a naše možnosti. A tak je to
i s naším rozpočtem. Udělali jsme
např. audit, kolik by nás ročně stála
údržba zeleně – tedy posekat každý
pás zeleně několikrát ročně a pečo-
vat o stromy a keře na obecních po-
zemcích. Je to více než 3 miliony Kč
ročně. A my máme v rozpočtu 5x
méně.

Neříkejte, že bychom se o zeleň ne-
mohli starat i při omezeném roz-
počtu.
Určitě mohli. Proto ten audit, který
stanovil plochy a četnost, s jakou pe-
riodicitou se o ně budeme starat.
Přesto ale musíme motivovat ob-
čany, aby se opět začali starat o ve-
řejný prostor ve své bezprostřední
blízkosti. Nejen proto, že to tak řada
občanů vždy dělala a stále dělá bez
jakýchkoli nároků a požadavků, ale
zejména proto, že obec na kom-
plexní péči ve svém rozpočtu zkrát-
ka nemá peníze. Obdobně je to i se
zimní údržbou chodníků.

Zmiňujete zimní údržbu, jste při-
praveni?
Rada schválila plán zimní údržby, ve
kterém byl rozsah úklidu oproti mi-
nulým letům rozšířen. Uvidíme, až
se zima zeptá … Uklízecí vozy by
měly být vybaveny GPS pro online
sledování jejich pohybu na inter-
netu. Měl by to být kontrolní me-
chanismus nejen pro úřad ale i pro
veřejnost, zda je plán zimní údržby
plněn.
Zmínil jste internet. Pro řadu ob-
čanů jsou webové stránky zklamá-
ním. Očekávají více informací
a aktualit…
To očekávám i já. V tomto máme
velké rezervy a pracujeme na zlep-
šení. Hodně to souvisí s prací na vy-
tvoření strategického plánu naší
městské části.

Jak souvisí strategický plán s infor-
macemi na webu?
Strategický plán zpracováváme ko-
munitně – tedy za přispění pracov-
níků úřadu a organizovaných schů-
zek s veřejností. A to je opravdu vel-
mi náročné na čas zaměstnanců.
Práci úřadu rozšiřujeme i o témata,
kterými se úřad doposud nezabýval,
jako je např. podpora podnikání či
podpora pracovních míst, energe-
tika nebo zdravotnictví. Těchto ob-
lastí je celkem 28 a pro každou
společně s veřejností stanovíme cíle
pro následujících 10-15 let . Z nich

pak budeme vytvářet roční akční
plány svázané se schváleným roz-
počtem. Všechny tyto oblasti mají již
své garanty a naše plány, úspěchy či
neúspěchy budou v blízké budouc-
nosti na webových stránkách komu-
nikovány. A protože se blíží nový rok,
upřednostňujeme práci na strategic-
kém plánu, který se stane jedním
z klíčových dokumentů, ze kterého
všechna další práce vychází.

Zrušení linky č. 109 je vnímáno
velmi kontroverzně. I to je součástí
nějaké koncepce?
Jednání s ROPIDem jsou náročná.
Vstupujeme do nich s požadavkem
zachovat to, co je a pro další období
ještě něco přidat. My i ROPID ale
máme omezené možnosti a konečné
řešení je určitý kompromis chtěného
a možného. K tomuto tématu pro-
běhla velmi bouřlivá diskuse na mi-
mořádném zastupitelstvu a Rada
dostala úkol znovu tuto linku s RO-
PIDem projednat. Pražská integro-
vaná doprava je plánovaná na
základě podrobných analýz a do-
pravních průzkumů a doufám, že
změny v dopravě se stabilizují a ne-
budou v budoucnu problémem.
V koncepci dopravy naleznete akti-
vity vedoucí ke zvýšení průjezdnosti
hlavní silnice, model 10-10-20 (do de-
seti minut pěšky na zastávku, deset
minut busem na vlak a 20min vla-
kem do centra), který bude v příštím
roce znamenat vybudování 4 no-
vých zastávek na hlavní silnici nebo
zprovoznění nové linky 260 na Bla-
tov – ostatně tento minibus bude
jezdit již od prosince.

Nezapomínáte při tvorbě koncepcí
na každodenní problémy, které ob-
čané mají?
Odpovím otázkou. Vy byste nechtě-
la, aby úřad fungoval tak, jak má?
Bez politiků a jejich vlivu? Aby ak-
tivně komunikoval s občany? Aby
umožnil občanům spolurozhodovat?
Aby řešil jejich každodenní prob-
lémy? Aby zkrátka dělal správné věci
správným způsobem?
Dosáhnout takového cíle ale bez
koncepce nelze.
Přeji občanům Újezda jménem svým
i jménem koaličních partnerů
v Radě MČ klidné prožití vánočních
svátků a vše dobré v novém roce.

Děkuji Vám za rozhovor.

Karla Jakob Čechová,
redakce

Zeptali jsme se pokračování ze str. 1

Šachový klub SK
Újezd nad Lesy

Jsme malý šachový klub, který vznikl
v r. 2008 v této městské části Prahy -
Újezd nad Lesy.
Celkový počet aktivních členů na-
šeho klubu je cca 10 šachistů s vý-
razně rozdílnou hráčskou úrovní
a to od naprostých začátečníků až
po zdatné hráče, kteří již tuto krá-
lovskou hru ovládají na relativně
dobré úrovni. Pravidelně se schá-

zíme 1x za
14 dní v zá-
kladní škole
v Újezdě, při-
čemž polo-
vinu času
v ě n u j e m e
různým ša-
chovým ana-
lýzám a po-

Taneční studio Style
Vyučujeme různé taneční styly na-
příč všemi věkovými skupinami. Po-
řádáme taneční zábavy, plesy, ta-
neční show s ukázkami jednotlivých
žánrů, stylů tance. Zajišťujeme indi-
viduální výuku společenského tance

Spolky, kluby, sdružení pokračování ze str. 5

lovinu šachovým partiím. V období
01– 04 / 2012 se budeme již počtvrté
účastnit šachové soutěže Přebor
Prahy III. třída.
Velice rádi bychom posílili naši člen-
skou základnu a přivítali nové zá-
jemce o tuto krásnou hru, a to úplné
začátečníky i pokročilé šachisty.
Všichni, kdo by tak měli v úmyslu
učinit, mě prosím kontaktujte,

Ing. Karel Kuncman 721 147 033,
karel.kuncman@seznam.cz.

i jiných žánrů. Pořádáme taneční
čaje. Našim cílem je zapojit všechny
skupiny obyvatel Újezda nad Lesy
a okolí, kteří rádi tančí. Do budouc-
na plánujeme každou neděli jak re-
produkovanou, tak i živou hudbu.

Společenský tanec - kurzy pro do-
spělé, mládež, děti
Zumba (pro dospělé, pro děti v jed-
nání)
Moderní tanec + street dance + hip
hop pro začátečníky, mírně pokro-
čilé i pokročilé
Moderní tanec pro pokročilé
Orientální tanec
Taichi
Roztleskávačky
Taneční přípravky pro nejmenší

Helena Wojdylová,
Taneční Studio Style

Tel. 603 493 667,
www.tanecni-ujezd.cz,

E-mail: tanecni-ujezd@seznam.cz
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V pondělí 14. 10. 2011 byla v němec-
kém Bamberku udělena prestižní
cena Friedricha Brennera admini-
strátorovi naší farnosti Dr. theol. On-
dřeji Salvetovi. Je to ocenění za
nejlepší teologickou práci, kterou
každoročně předává bamberský ar-
cibiskup ve spolupráci s tamní uni-
versitou.
„Cenu jsem získal za svou dizertaci
obhájenou v r. 2010“ uvedl P. Salvet

Na den 19. 1. 2012 od 19:00 hod
pro Vás Úřad Městské části při-
pravil divadelní představení

APOKRYFY
od KARLA ČAPKA.

Uskuteční se v divadelním sálu ZŠ
Masarykova, ul. Čentická, a hrát
budou herci divadla NEKLID.

Cena vstupného: 120,-Kč, pro újezd-
ské důchodce 96,-Kč.
Předprodej od 15. 12. opět ve všech
již obvyklých předprodejích.

Zdeněk Voříšek – 777 811 331
zdenek.vorisek@praha21.cz

Dne 24. prosince 2011 oslaví své
osmdesátiny

Jan Otradovský.
Vše nejlepší, hodně zdraví

přejí
manželka, dcery Alena, Hana

a syn Vladimír s rodinami

O c e n ě n í

Pozvánka do divadla

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání Svaz postižených civilizačními cho-

robami
srdečně blahopřeje členkám

největšího občanského sdružení
v naší obci -

paní profesorce
Jaroslavě Jiráskové

k čestnému občanství
Újezda nad Lesy

a paní Marii Tomaidesové
i jejímu manželovi

Antonínovi Tomaidesovi
ke jmenování občany roku 2010.
Děkujeme za jejich dlouholetou a

záslužnou práci.
Eva Štrasmajrová

Vážení a milí spoluobčané,
přeji vám všem, abyste ve zdraví a bez újmy na psy-
chice překonali předvánoční stresy a uvědomili si, že
Vánoce nejsou svátky ani vnitřního ani mezinárod-
ního obchodu. Jsou to svátky klidu a pohody, kdy se
těšíme se setkání s našimi nejbližšími a vzpomínáme
na ty, kteří už nejsou mezi námi.
Ať se vám vydaří vstup do nového roku a po celý rok nechť slouží zdraví.
V práci i v osobním životě ať vám vše vychází k vaší spokojenosti!

Za sdružení "Volba pro Újezd"
Dr. Jiří Sikač

Bez cenzury v novém roce,
nejpozději na vánoce,
bude muset koalice,
tisknout články opozice.

Nový zákon přikazuje:
„Radniční tisk pro všechny je!“.
Jak se radní - zahradnice,
uplatní dál v politice?

Za dopravu zodpovědní,
Roušar, Slezák, všichni radní,
bus sto devět ukončili,
s občany to neřešili.

S vínem v hrdle, s vodou k lidem,
tak dohodli se s Ropidem.

Veverka vše zveřejňuje,
deprivanty pranýřuje.

Pravdu píšou, ne jen místy,
SVOBODNÉ ÚJEZDSKÉ LISTY.

Za místní klub VV,
Petr Duchek, zastupitel

Vánoční přání

Vánoce jak z pohádky,
bez vrásek a bez hádky.
Krásných dárků závěje,
ať vám láska navěje
a do roku nového,
spoustu toho dobrého.

Veselé vánoce a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2012
přeje Sdružení důchodců

Vážení spoluobčané,
příjemné a pokud možno spokojené prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, sil a elánu v roce 2012.

Vám všem přeje místní organizace KSČM.

Vážení spoluobčané,
místní sdružení ODS Vám přeje krásné a
klidné vánoční svátky. Do nového roku hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ať příští rok je pro nás všechny rokem lepším..

Pour féliciter 2012

Dne 27. října 2011 proběhlo v Polyfunkčním domě kaž-
doroční vítání miminek, která se narodila v první polo-
vině roku 2011 a stala se občánky Újezda nad Lesy.
V tento slavnostní den se sešlo 47 miminek s rodiči a je-
jich nejbližšími. Všechny slavnostně přivítal tajemník

úřadu pan Vladimír
Saitz a krásné vy-
stoupení pro pří-
tomné předvedly
děti z Mateřské
školky Rohožník.
Rodičům bylo po-
blahopřáno k naro-
zení miminka a kaž-
dému byla předána
kytička a na pa-
mátku polštářek
s logem „Občánek
Újezda nad Lesy“.
Poté se slavnostně
rodiče podepsali do
místní kroniky ke
jménu své ratolesti.

Všem přítomným
se akce líbila a ÚMČ Praha 21 bylo ctí přivítat další nové
obyvatele Újezda nad Lesy. Všem rodičům přejeme vše
nejlepší.

Martina Nejtková,
redakce

Vítání občánků

a pokusil se nám objasnit tajuplný
název oceněné práce: „ Moje dizer-
tace se jmenuje Viditelné obrysy
Mystického těla a zabývá se naukou
o církvi, jak ji formuloval Silvestr
Braito, vůdčí postava českého kato-
licismu první republiky a svědek víry
během komunistické totality.“
Gratulujeme a přejeme úspěchy ve
velkém akademickém světě i v naší
malé farnosti Újezd - Koloděje - Stu-
pice - Běchovice.

-red-

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Pondělí od 9.1.2012 od 20:15 Velmi mírně pokročilí II (14 lekcí
+ 1 prodloužená)
Úterý od 2.1.2012 od 20:15 Pokročilí II (14 lekcí + 1 prodl.)
Středa od 3.1.2012 od 20:15 Mírně Pokročilí II (14 lekcí + 1prodl.)
Neděle od 8.1.2011 od 18:30 Začátečníci (14 lekcí + 1 prodl.)
Neděle od 8.1. 2011 od 20:15 Pokročilí I (14 lekcí + 1 prodl.)
Jednotná cena kurzu 4500Kč/kurz/pár

Pravidelné taneční čaje – Neděle od 8.1.2011 od 16:30-
18:30 hod

KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE - Pondělí od 6.2.2012 od
18:00 hod Cena 2300Kč
KURZ TAICHI – Pondělí od 6.2. 2012 od 19:00 hod. Cena
2300Kč

ZUMBA
Pondělí od 17 hod od 6.2.2012
Úterý Zumba s posilováním od 20-21hod od 3.1.2011 prodlou-
žené pololetí 2000 Kč (ZŠ Masarykova, ul. Polesná)
Středa od 19 hod od 8.2.2012
Čtvrtek od 19 hod od 9.2.2012

Sobotní ZUMBA od 9-10 hod – sobotní výhodné permanentky
800 Kč/dopělí – 10x vstup
600 Kč/studenti do 26 let – 10x vstup
450 Kč/děti a mládež do 18-ti let
100 Kč jednotlivé stupné dospělí, 80 Kč studenti, 50Kč děti
a mládež do 18-ti let
(sobotní Zumba ZŠ Masarykova, ul. Polesná, malá tělocvična)
4,5

FITDANCE (street dance + moderna pro dámy, slečny)- tanec
s posilováním
čtvrtek od 5.1.2012 od 20-21 hod Cena 2500 Kč/prodloužené
pololetí

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Taneční pro Mládež od 3.1.2012 (2. polovina kurzu 9+1 prodl.)
Cena 2000 Kč/slečna, pán 1000 Kč
Mohou se připojit všichni, kdo jste absolvovali kdekoli jinde
první část tj. alespoň 10 lekcí
Taneční klub (úterky od 3.1. od 17:15-18:15), určeno všem,
kteří jste absolvovali taneční a rádi by jste svoje taneční znalosti
prohlubovali
Cena prodloužené pololetí 2100 Kč/osoba
Taneční Speciálky od března 2012, ihned po ukončení Taneč-
ních pro Mládež. Kurzy na sebe navazují. Cena 2000 Kč/slečna,
pán 1000 Kč

Taneční Přípravka děti – úterý od 7.2.2012
Úterý 14-15 Taneční přípravka 0 – Taneční pohybovka pro děti
od 4-6let
Úterý 15-16 – Přípravka 1 standard +latina pro děti od 7 let za-
čátečníci + mírně pokročilí
Úterý 16-17 – Taneční Přípravka 2 Příprava pro závodní tanco-
vání standard +latina děti od 10 let
Cena 1900 Kč/osoba

Moderní tanec – Street dance –Hip Hop (Cena 1900 Kč, pro-
dloužené pololetí 2100 Kč)
pondělí + středa děti od 8 let (šikovné od 7 let) od 14-15 hod od
6.2.2012 a 8.2.2012
pondělí od 15 hod – začátečníci děti od 7 let (nový kurz)
2.1.2011 prodloužené pololetí
pondělí od 16 hod – středně pokročilí od 6.2.2012
středa od 15 hod – děti od 10 let (velmi mírně pokročilí) od
8.2.2012
čtvrtek od 18 hod - pokročilí (12 let+) od 9.2.2012

Roztleskávačky-pohybová taneční přípravka (děti 4-6 let) –
Středa od 8.2. od 16 -17 hod, Cena 1700 Kč
Taneční pohybová přípravka pro děti (5,5-7 let) Středa od
4.1.2012, prodloužené pololetí, Cena 2100 Kč
ZUMBA děti – více na www.tanecni-ujezd.cz
Tance pro děti (15-16 hod ut, st, čt) ZŠ Masarykova, ul. Po-
lesná

Taneční Studio Style pořádá od ledna 2011 NOVÉ KURZY

Více informací získáte na www.tanecni.ujezd.cz , tel. 603 493 667
Tančíme v Polyfunkčním Domě, Staroújezdská 2300, Praha 9 – Újezd nad Lesy

V rámci pravidelných prohlídek
stromů rostoucích podél hlavní sil-
nice bylo zjištěno, že 10 ks stromů je
ve velmi špatném zdravotním stavu.
Tyto stromy jsou zcela suché, zbyt-
kově dožívající, s většinovou nekró-
zou dřevní hmoty kmene či staticky
nestabilní. Jejich perspektivita se již

nedá počítat ani na roky. Vzhledem
k jejich umístění, kdy kmen i větve
zasahují jak nad přilehlou hlavní ko-
munikaci, tak nad chodníčky, jsou
z hlediska provozní bezpečnosti vy-
soce rizikové.
V této době probíhá řízení o povolení
kácení, jehož součástí je i uložení ná-

hradní výsadby adekvátního roz-
sahu – takže stromy, které případně
budou odstraněny, budou nahra-
zeny novými.
Těšme se společně na nové, bezpeč-
nější stromořadí.

Martina Kopecká,
OŽPD

Plánování kácení rizikových stromů na hlavní silnici
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distribuce

Stejně jako v minulém roce i letos připravily děti pod vedením paní učitelek ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 2012. Tématem jsou tentokrát
POHÁDKY NAŠICH BABIČEK od Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Protože rok 2012 je vyhlášen ROKEM SENIORŮ, je
kalendář věnován především babičkám a dědečkům našich dětí a také újezdským seniorům.
Paní učitelky si vylosovaly pro své třídy pohádky, které měly děti podle své představy namalovat. Vznikly tak velmi pěkné
obrázky, na kterých se podílely tyto třídy: I.B Zlatovláska, I.C Čert a Káča, I.D O třech přadlenách, I.E Pták Ohnivák a liška Ryška,
II.A O dvanácti měsíčkách, II.C Princezna se zlatou hvězdou na čele, II.D Dlouhý široký a Bystrozraký, II.E O Smolíčkovi, III.A Logo
školy Sovička, III.B Český Honza, IV.A Otesánek, IV.B Hrnečku vař a IV.D Princ Bajaja.
Kalendáře budou k dispozici na třídních schůzkách 29. 11., vánočním zpívání 15. 12. 2011, při zápise do I. tříd 19. 1. a 20. 1. 2012.
Všechny dětské obrázky budou vystaveny na vernisáži k Roku seniorů v Újezdském muzeu 31. 5. 2012 a tím bude slavnostně
zakončen letošní celoškolní projekt věnovaný seniorům.

Eva Danielová

Masarykova základní škola 
Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

 

oznamuje: 
 

ZÁPIS S MACHEM A ŠEBESTOVOU 
se bude konat ve tvrtek 19.1.2012 a v pátek 20.1.2012 od 14 do 18 hodin 

v budov I. stupn ZŠ v parku – Staroklánovická 230 
 

Podmínka p ijetí 
S ohledem na kapacitu školy budou pro školní rok 2012/2013 p ijímány d ti

s trvalým bydlišt m v Újezd nad Lesy 
 

U zápisu je nutné p edložit rodný list dít te, OP zákonného zástupce             
a doklad o trvalém bydlišti dít te v M Praha 21 – Újezd nad Lesy 
 ( vydá M : odd lení evidence obyvatel – není-li potvrzeno jinak ) 

 

Bližší informace:  Mgr. Vladana Vacková, tel. 281 045 311, vackova@zspolesna.cz

Mgr. Miroslav Kurka, editel školy 

DÁMSKÉ STUDIO
PRO MODELACI, ZEŠTÍHLENÍ A REGENERACI TĚLA

Slim & �t program na nových podtlakových pásech 
VACU ACTIV s infrared výhřevem NOVINKA!

Revitalizační a odtučňovací terapie ve VIBROSAUNĚ! 
LYMFASTIM účinná přístrojová lymfodrenáž. Stop celulitidě!

VIDITELNÉ VÝSLEDKY ZEŠTÍHLENÍ JIŽ PO 10 VACU/VIBRO LEKCÍCH!
Vánoční dárkové permanentky a poukazy za super ceny!

Beauty program:
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PLETI pro dámy, pány, i pro –náctileté NOVINKA!

MASÁŽE A ZÁBALY – klasické, rehabilitační, speciální anticelulitidní,  liftingové …
DERMIC ošetření: fotodepilace, radiofrekvence, fotobělení zubů,  fotoomlazení 

SOLÁRIUM Diamond Vertical – NOVINKA! atraktivní opálení po celý rok
AQUEL kyslíková čerstvě točená voda pro energii a vitalitu těla

Těšíme se na Vás na adrese 
FRESH BODY s.r.o., Mladých Běchovic 2, Praha 9

studio@freshbody.cz    www.freshbody.cz Tel.: 777 780 528
PO – NE 9.00 – 19.00 (8.00 – 21.00 pro objednané)

AKCE PROSINEC! 
Ke každé masáži nadělíme

1 vstup do vibrosauny zdarma. 
Platí i pro dárkové poukazy.

!Tip pod vánoční stromeček:  
 
Dárkový poukaz plný zdraví a krásy! 

:
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Speciální pedagožka
nabízí doučování žáků i s poruchami učení a chování.

Kontakt 603 310 213

Úklid vašeho domu za rozumné ceny
Klasické úklidy: utírání prachu, luxování, vytírání
Velké úklidy: umývání oken, úklid kuchyňské linky
atd. Žehlení + praní v rámci úklidu
Tel: 777 555 406, 774 802 791

Velký dík za darování vánočního stromu panu R. Hanušovi, L. Černé
a A. Vršovské.
Firmám Zahradnické služby - Miroslav Štěpán, LACINA – KOUBSKÝ a Irmě
Autodoprava a zemní práce - Jaroslav Brtek za převoz stromu a pomoci při
jeho zdobení.

Martina Nejtková,
OŽPD, ÚMČ Praha 21

Na první adventní neděli se v podvečer sešlo kolem 500 dětí a dos-
pělých, aby ve Zvonkovém průvodu doputovali k újezdskému vá-
nočnímu stromu v parku před školou. Za pomoci zvonkového
kouzla děti strom rozsvítily a vyhlížení Vánoc v Újezdě mohlo
začít. I když svítící strom se stal zlatým hřebem programu, k vy-

Děti rolničkami rozsvítily vánoční strom
tvoření radostné nálady přispěly adventní zpěvy, houslové sólo
bývalého člena České filharmonie a Talichova kvarteta Jana Kva-
pila i závěrečný výborný svařák nebo čaj pro děti.
Letošní přivítání Adventu tak jako vloni zorganizovala újezdská
radnice, Masarykova škola a místní farníci.

-red-



Manikúra – Pedikúra - Gelové nehty
Dovoluji si Vám nabídnout tyto služby (praxe 11 let)

- Gelové nehty od 290,-Kč
- Manikúra + P-SHINE od 190,- Kč

- Pedikúra „BASIC“ a „RELAX“ od 190,- Kč
Tel: 608 323 611 Petra Doležalová

Ochozská 1795 - Újezd nad lesy – Praha 9

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ PPOOLLOOŽŽÍÍ PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

Hledám paní na pravidelný úklid
bytu (4 hodiny týdně, 100 m2).
Lokalita sídliště Rohožník, Újezd
nad Lesy. Cena dohodou. 

Tel.: 777 905 008

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

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

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

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

Agelena - Z. Zídková

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
MILAN PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� recyklát, tříděná zemina

�� přeprava materiálu

�� multikára, avia, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

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

sm
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í
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KOSMETIKA
Ošetření přístrojem Duoli) Expert
Co můžete od Duoli� Expert očekávat?
• Expresní li�ing
• Vyhlazení vrásek a zpevnění kontur obličeje
• Okamžité zlepšení hydratace
• Výrazné zlepšení akné
• Bezbolestné čištění ultrazvukovou špachtlí
• Redukce tvorby mazu
• Skvělé výsledky již při první návštěvě

VVIITTAA LLIIBBEERRAATTAA - ZDRAVÉ KRÁSNÉ OPÁLENÍ

Samoopalovací nástřiky i produkty pro samoaplikaci.
VITA LIBERATA je prvotřídní značka pro zdravou,
hydratovanou, okamžitě opálenou pokožku.
VITA LIBERATA je 

• Bezzápachová
• Vysoce hydratující a pečující
• Bez parabenů
• Bez parfemace
• Ve třech intenzitách profesionálního nástřiku

Pedikůra
Lymfa:cké kalhoty

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

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

Nabízím masáže: Rekondiční, regenerační,
detoxikační. Lze provést u Vás doma, jinak
Staroújezdská 10 nebo zubní ordinace –
Klánovice Z. Janoušková, tel: 736 402 595

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ
placená inzerce

MĚLI JSTE DOPRAVNÍ NEHODU?
• Pomůžeme vám získat odškodné  
• Při újmě na zdraví a ušlého zisku 
• Smrt blízké osoby
• Náklady na léčení včetně z1žení společenského 

uplatnění 

PRACUJEME BEZ VSTUPNÍCH POPLATKŮ 
Odškodníme i v případě pracovního úrazu 
a úrazu na chodníku 
Volejte: 721 110 333, 
eva.forst18@seznam.cz, www.evco-odskodneni.cz

vložená příloha

na Blatově
Nabízíme veškeré služby lyžařům:

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

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

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

LLLLyyyyžžžžaaaařřřřsssskkkkýýýý sssseeeerrrrvvvviiiissss

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, 
pozůstalosti, sklep či půdu levně.

Tel.: 777 22 78 40

Motto: “Každý má svá práva…“

JUDr. Jiří Vyvadil 
advokát

nabízí široké zkušenosti 
soudce Nejvyššího správního soudu

trestního soudce
advokáta s třicetiletou praxí

ve všech právních oborech
rozhodce Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře ČR 

a Agrární komoře ČR
-----------

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

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

MASÁŽNÍ STUDIO
CENTRUM BLATOV

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

MASÁŽE

ŘASOVÉ ZÁBALY

ANTICELULITIDNÍ PROGRAM
ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ

TĚŠÍME SE NA VÁS

• medová
• reflexní

• klasická
• čínská tlaková 

• detoxikační
• na hubnutí

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

ADRESA: Račiněveská 2444/D, Újezd nad Lesy, OBJEDNÁVKY tel: 602 342 615 www.duoli)expert.cz 



INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

phone.újezd.net

tel.: 602 342 548
602 266 299

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

JJaarroossllaavv BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

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

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

VITALITA, NADVÁHA, KVALITA PLETI 
Máte problémy s vaší vitalitou, nadváhou
a kvalitou ple�? Vaše problémy vyřešíme pomocí
osobního analyzátoru zdraví. Kompletní servis.
Volejte 721 110 333      eva.forst18@seznam.cz

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

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ ÚÚSSPPOORRÁÁMM

Pokládám všechny druhy podlah:
Plovoucí laminátové + dřevěné, PVC, koberce, parkety 
Levně, rychle, spolehlivě J. Novák, Staroújezdská 52

Tel: 603 586 515
e-mail: novak.j.podlahy@seznam.cz 

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJvložená příloha
placená inzerce

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

EXTREM SPORT
* rakouské ALPY od 650,- Kč/os./den vč. polopenze

* ve vybraných termínech 1 dítě do 10 let zdarma

* dě� do 10 let lyžují jen za 1,- EUR / den

poznávací zájezdy, pobytové zájezdy, exo�ka, 

lázeňské pobyty, letenky

zájezdy na přání pro jednotlivce i celé skupiny

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

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO


