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Lukáš Sládek je milý kluk, který vyrostl v Újezdě nad Lesy, cho-
dil zde na základní školu a teď studuje na Střední průmyslové
škole stavební v Dušní. Je důkazem toho jak se vlastní pílí a po-
ctivostí lze vypracovat na skvělého sportovce. Lukáš je členem
oddílu újezdského taekwonda od jeho založení, tedy deset let.
Dnes je mu sedmnáct a má za sebou mnoho úspěchů a před
sebou spoustu snů a cílů. Propracoval se k červenému pásku
a v květnu ho čekají zkoušky na červeno-černý pásek, poslední
stupeň před černým páskem, metou každého bojovníka. Za svou
závodní kariéru stihl posbírat jedenáct medailí, většinu z nich zla-
tých. Již dvakrát se mu podařilo stát se mistrem republiky, což do
konce loňského roku považoval za svůj největší úspěch. Pak se
mu ale podařilo vyhrát celoroční bodování Taekwondo extraligy,
kde zvítězil v obrovské konkurenci. Jeho výjimečně povedená loň-
ská sezóna mu přinesla nabídku vstoupit do národního týmu
a reprezentovat Českou republiku.
Lukášova láska k taekwondu je vidět i v jeho přístupu k trénování.

Vážení občané,

dovolte, abych vás i s rodinami pozval na slav-
nostní připomenutí 67. výročí ukončení 2. světové
války, které bude zahájeno v úterý dne 8. 5. 2012
v 10:00 hodin před budovou Masarykovy ZŠ.
Hlavní program se koná následně v divadelním
sále školy.

Při této důstojné příležitosti předám titul „Čestný občan MČ Praha
21“ panu PhDr. Miloši Schmidtovi a ocenění „Občan roku“ za rok 2011
in memoriam paní Květoslavě Svátkové a panu Lukáši Sládkovi.

Budu potěšen, přijdete-li společně se mnou oslavit nejen Den osvo-
bození, ale i život lidí, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj
Újezda nad Lesy a o jeho pozitivní prezentaci.

Těším se na setkání

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Program oslavy státního svátku a předání cen:

10:00 – 11:30 hlavní program
� položení věnce u busty generála Krause ve vestibulu

Masarykovy ZŠ
� promítnutí filmu v divadelním sále žáky Masarykovy ZŠ
� úvodní slovo starosty MČ Praha 21
� projevy hostů
� kulturní vystoupení žáků Masarykovy ZŠ a hudební školy
� předávání čestných titulů „Čestný občan“ a „Občan roku

2011“
� beseda

PhDr. Miloš Schmidt,
historik, zeměpisec, uči-
tel, který během svého
pozoruhodně naplněné-
ho života vstřebal svobo-
du Masarykovy i pová-
lečné Benešovy republi-
ky, prožil světovou válku,
komunistický režim a ny-
nější cestu k demokracii.
Vystřídal sedmnáct růz-
ných zaměstnání, publi-
koval odbornou litera-
turu doma i v zahraničí,
procestoval celý svět
a vždy se vracel do
Újezda, kde je doma od

svých dvou let. Pan Schmidt je muž s jiskrou mladíka, vzděláním
a moudrostí náležející jeho skutečnému věku. Z proudu jeho vy-
právění lze pro tento medailon zachytit jen drobečky. Máme štěstí,
že se s ním můžeme stále setkávat při obecních slavnostech, které
často provází svým výkladem, v práci pro Újezdské muzeum, při
vzdělávacích návštěvách pro děti, či při bohoslužbách Českobratr-
ské církve, jejíž kazatelské stanice v Újezdě obnovil.

Narodil jsem se v r. 1924, chtěl jsem být vorařem, letcem, farářem,
právníkem a nakonec jsem byl i dřevorubcem.
Jako špunt jsem moc rád „pomáhal“ tatínkovi, který po první válce
v Praze spoluzakládal Patentní úřad. Jezdil jsem s ním do práce,
tramvají, tak jezdil pan rada i pan ministr. Můj tatínek byl pře-
svědčený demokrat a masarykovec, za svá veřejná vystoupení byl
perzekvován za Rakouska-Uherska, za okupace i po únoru 48. Od
tatínka, od maminky, nadšené Sokolky i od prarodičů z obou stran
jsem získal lásku a vůli ke vzdělání, kultuře i politice a veřejnému
angažování vůbec.
Za 1. republiky udělali Češi z nuly vynikající národ. Politické strany
měly svoje garantované programy, každá stranická organizace
třeba ve vesnici měla svého vzdělavatele. Takže každý měl jistotu,
že když zvolí národní socialisty, sociální demokracii, agrárníky, ná-
rodní demokraty, tak ví určitě, že volí jejich program. Samozřejmě
že v rámci koalice musí každá strana ustoupit, jako v každé diskusi,
která někam vede.

Květa Svátková se narodila
22. 2. 1927 na Žižkově v úřednické
rodině. Vystudovala obchodní školu
a její první zaměstnání za války bylo
ve zbrojovce v Libni. V době, když se
bombardovala Praha, rodina se
před nálety přestěhovala do rodin-
ného domu v Újezdě nad Lesy.
Zde již strávila celý život. Poznala
tady i svého manžela Dr. Lubomíra
Svátka. S ním měla dvě děti, Lubo-

míra a Michaelu. Od mládí měla ráda tanec, operní zpěv a účastnila
se tzv. Akademií, které se pravidelně konaly ve společenském sále
Na Křižovatce. Láska ke kultuře ji provázela celým životem, vedla
k němu nejen děti a vnoučata. Ale později i své kolegy v zaměstnání
ve Výzkumných ústavech Běchovice. Organizovala zájezdy. Zajišťo-
vala vstupenky do divadel. V roce 1977 (asi pod záštitou) Osvětové
besedy zajistila pro školní děti výuku klasického baletu, tehdy pod
vedením sólistky baletu Národního divadla paní Nelly Danko. Tato
„baletní“ tradice přetrvává v Újezdě nad Lesy do dnešní doby.
Pro újedzské seniory začala paní Svátková pracovat v roce 1990, kdy
v září zorganizovala zájezd do Vídně a do Lince a potom dalších 5
akcí, z nichž poslední byla návštěva vánočních trhů v Německu. Od
r. 1991 se její činnost rozjela naplno. Organizovala pro seniory
návštěvy divadel, koncertů, plesů, zájezdy na památná místa Čech
a Moravy a také zájezdy za hranice – do Polska, Německa, Rakouska,
Francie, Holandska, a Švýcarska. Některé z nich byly vícedenní. Jak
dokazují zápisy v kronice, dokázala paní Svátková připravit až 20
akcí za rok.
V Újezdě n. L. vzniklo Sdružení důchodců v čele s pětičlenným výbo-
rem. Jeho předsedkyní byla paní Svátková až do r. 2008. Za tuto dobu
připravilo Sdružení pod jejím vedením 288 akcí. Od r. 2008 již paní
Svátková nezastávala funkci předsedkyně, ale dále obětavě praco-
vala ve funkci pokladníka a aktivně se podílela na organizaci všech
akcí. Nikdy nelitovala obětovat svůj volný čas, nikdy si na nic nestě-
žovala, nikdy se nerozčilovala. Svou vitalitou, energií a láskou k ži-
votu byla výjimečná. Za 22 let své činnosti odvedla obrovský kus
práce. Nabídla újezdským seniorům aktivní stáří, naplněné kulturou
a krásnými zážitky.
Ona sama měla v úvodu své zájezdové kroniky napsané heslo „Ne-
stárni doma“ a důsledně ho dodržovala.
Paní Květa Svátková zemřela náhle dne 25. 9. 2011

„Zklidnit svou mysl a soustředit se“
říká Lukáš Sládek
Občan roku 2011

Čestný občan Újezda nad Lesy Občan roku 2011
(in memoriam)

Telegraficky, jednou větou ...

V minulém měsíci jsme se obrátili na
řadu institucí s požadavkem na zákaz
průjezdu těžké kamionové dopravy
Újezdem a přestože radní Nosek, zod-
povědný za dopravu v Praze, náš po-
žadavek odmítl s odkazem na ne-
existující objízdné trasy, budeme
zákaz dál prosazovat.

Starostové městských částí Praha
1-22 vyzvali Radu hl. m. Prahy, aby
řešila financování sportovních klubů
po změně loterijního zákona a po fi-
nančním výpadku zkrachovalé Sazky
- Praha dosud nevyřešila, jakým způ-
sobem a zda vůbec bude finanční

prostředky rozdělovat jednotlivým
městským částem.

Na Magistrátě se průběžně projed-
nává zmenšení počtu městských částí,
protože správa Prahy se současnými
57 městskými částmi se zdá být řadě
politiků neefektivní, nevěřím ale, že by
se v dohledné době počet městských
částí měnil.

Zastupitelé ODS, VV a KSČM zcela igno-
rovali pracovní setkání zastupitelů
Prahy 21 konané k projednání Strate-
gického plánu MČ Praha 21, veřejnost
stále může tento plán připomínkovat,
finální verze bude zastupitelům před-
ložena ke schválení na červnové

schůzi zastupitelstva.

Přístavba Úřadu roste, prostory bude
využívat Policie ČR a uvolněné pro-
story v Lomecké ulici se navrátí ke
svému původnímu účelu - mateřské
škole pro 56 dětí.

Milí újezdští senioři, zavítejte v květ-
nu do knihovny, v rámci Roku seni-
orů zde na Vás čeká dárek - půjčíte-li
si knihu, získáte kupón na kávu
zdarma v restauraci Level a ti z vás,
kteří ještě nemáte čtenářskou prů-
kazku, ji v květnu získáte zcela
zdarma!

Pavel Roušar,
starosta

pokračování na str. 3

pokračování na str. 3
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Informace z úřadů

Jedná se o návrh úpravy zákona
455/1991 Sb. a jejich dodatků, který je
v této chvíli v Poslanecké sněmovně na
schválení. Pravděpodobná platnost je
od 1. 7. 2012.
Jedná se zejména o zrušení přidělování
identifikačních čísel provozovnám a je-
jich označování identifikačním číslem
provozovny. Ostatní ustanovení týkající
se označení provozovny zůstávají
v platnosti.
Dále je zde úprava zákona, kdy podni-
katel je povinen na základě žádosti živ-
nostenského úřadu doložit vlastnické
nebo užívací právo k objektu nebo pro-
storám, v níž má místo podnikání nebo
sídlo. Výjimkou je, pokud místo podni-
kání nebo sídlo je totožné s bydlištěm
na území České republiky.
§ 17 odst. 4 se slova „a byla řádně ozna-
čena” zrušují.
V § 17 odst. 5 písm. d) se slova „identi-
fikační číslo provozovny, bylo-li přidě-
leno,” zrušují.

V souladu s plánem činnosti interního
auditu na rok 2012 bylo zkontrolováno
vyúčtování grantů poskytnutých v roce
2011 MČ Praha 21.
Při kontrole bylo kontrolováno do-
držení podmínek grantového systému
a podmínek v uzavřených smlouvách
o účelovém poskytnutí veřejných fi-
nančních prostředků. Předmětem kon-
troly bylo dodržení účelu, který byl
deklarován v projektu, podání vyúčto-
vání na závazném vzoru finančního
vyúčtování, jehož přílohami měly být
kopie souvisejících dokladů, kopie pe-
něžního deníku nebo výpis z účetního
softwaru. Dále vyúčtování mělo obsa-
hovat zprávu o realizaci projektu. Sou-
částí kontroly bylo i dodržování termí-
nů předložení vyúčtování. V několika
případech bylo vyúčtování předloženo
po termínu, neboť v uzavřených
smlouvách bylo stanoveno, že příjem-
ce předloží vyúčtování do dvou měsíců
od ukončení realizace projektu a u pro-
jektů uskutečněných v měsíci prosinci
mělo být předloženo nejpozději do
15. 1. 2012.
Termíny pro předložení vyúčtování
byly oproti minulým rokům změněny
a je nutno na ně dávat větší pozor, pro-
tože v případě nedodržení stanove-
ných termínů může MČ účtovat i
smluvní pokutu.

Mgr. Blanka Horká
referentka interního auditu

Kam s bioodpadem
Popelnice na bioodpad
Službu zajišťují Pražské služby a.s., informace na www.psas.cz nebo na tel:
284 091 888.
Svoz bioodpadu se provádí 1 x za 14 dní v lichý týden v sobotu a to od 1. 4. do
30. 11 kalendářního roku.
Cena za službu včetně pronájmu nádoby činí:
120 l kompostainer 600,-Kč včetně DPH
240 l kompostainer 960,-Kč včetně DPH

Do bioodpadu patří listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce a zelenina, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky od vajec apod.

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

Kompostárna je určena bezplatně pro obyvatele s trvalým pobytem na území
hl. m. Prahy

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

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

sobota od 7:00 do 15:00 hodin

Provozovatelem kompostárny je firma JENA – firma služeb, více informací na
www.jena.cz. Telefon 274 772 694, 604 221 708, e mail: kompostarna.male-
sice@jena.cz

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

Zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, tele-
vize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad
z údržby zeleně, stavební 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

ZMČ Praha 21 na svém jednání dne
19. 12. 2011 usnesením č. 7/0083/11
schválilo vyhlášení grantového pro-
gramu na rok 2012 „Kultura, osvěta,
vzdělávání“, „Sportovní aktivity“,
„Prevence kriminality a užívání návy-
kových látek“, „Ekologie a životní
prostředí“, „Občanská a sociální soli-
darita“, „Organizace akcí Újezdského
kalendáře“, který je součástí Granto-
vého systému.

Žádosti podalo 21 organizací s celko-
vým počtem 43 projektů.

Program

„Kultura, osvěta, vzdělávání“ 14

„Sportovní aktivity“ 16

„Prevence krim. a užívání náv. látek“ 2

„Ekologie a životní prostředí“ 3

„Občanská a sociální solidarita“ 1

„Organ. akcí Újezdského kalendáře“ 7

Vyúčtování jednotlivých akcí je nutné
předložit do dvou měsíců od jejích ko-
nání.
Celkové vyúčtování za rok 2012 odevz-
dejte přes podatelnu na Odbor škol-
ství, kultury a místní agendy 21 (pí
Hana Kořínková) nejpozději do 15.
ledna 2013.

Hana Kořínková,
tajemnice Grantové komise

Název organizace

Maminy z Újezdské roviny

Maminy z Újezdské roviny

Český zahrádkářský svaz

Svaz postižených civilizačními
chorobami

Sdružení dobrovolných hasičů

Český svaz včelařů

Sdružení důchodců

Školní sportovní klub

TJ Sokol

Neposeda Běchovice

Rarášek o.s.

Kangsim Dojang

Školní sportovní klub

Tři pro zdraví

Rarášek o.s.

Tři pro zdraví

Český rybářský svaz

Maminy z Újezdské roviny

Český rybářský svaz

Balet - koncert

FK Újezd nad Lesy

Český zahrádkářský svaz

Masarykova ZŠ

Junák - "Douglaska"

Junák - "Douglaska"

Český rybářský svaz

Český svaz chovatelů

Kangsim Dojang

Kangsim Dojang

Český zahrádkářský svaz

Šance žít - Chance Be Live
(Chomutov)

Svaz postižených civilizačními
chorobami

Sdružení důchodců

Sdružení dobrovolných hasičů

Junák - "Douglaska"

Zákl. kynologická organizace

Zákl. kynologická organizace

Svaz postižených civilizačními
chorobami

Zákl. kynologická organizace

Český svaz včelařů

Baby Centrum Podmořský svět

Český svaz včelařů

Šance žít - Chance Be Live
(Chomutov)

Název projektu

II. Lampionáda 2012

III. Mikulášská besídka

III. Výstava ovoce a zeleniny, Den
původních druhů jablek

II. Světové dny zdraví, Dny s SPCCH

Den hasičů

III. Pražský chovatelský den,
Vánoční lidové trhy

I. Mezinárodní sen seniorů

II. Běh o pohár starosty aneb Běh
za Újezdskou sovou

Cvičení občanů Újezda n/L

NZDM

III. Újezdské kolodění

I. Tréninky a sportovní aktivity
Újezdského Taekwondo

I. Činnost ŠSK při ZŠ

I. Újezdský duatlon

Cesta za pokladem skřítků IV.

II. Pořádání seriálů Tří závodů pro
zdraví a dalších sportovně-
kulturních akcí v mikroregionu
Klánovického lesa

II. Práce s mládeží, místní spor-
tovní akce

I. Klaunská maškarní show

I. Zlepšení a údržba prostředí pro
výkon rybářského práva a odpo-
činkové aktivity obyvatel Újezda

Podpora a rozvoj umělecké čin-
nosti baletní školy Arabeska
v rámci o.s. Balet - koncert

Pořádání dětského fotbalového
tábora v Horním Bradle

I. Plán zájezdů v roce 2012

Bezpečnost dětí při kontaktu se
psem

I.

III.

III. Rybolovná technika a jiné
soutěže

Příspěvek na fungování ZO ČSCH
Praha Újezd n/L, podpora aktivit

II. Sportovní soustředění oddílu

III. Semináře bojových umění
v Újezdě n/L

II. Provoz a údržba areálu činnosti
organizace

II. Na slovíčko, pane Vlach

I.

II.

Hasiči ve školkách

II.

Újezdský pohár

Vánoční závod-ukončení sezony

III. Cvičení v tělocvičně a cvičení
a plavání v bazénu pro zdravotně
oslabené občany

Medardův závod

II. Aktivity v péči o životní pro-
středí obce a blízkého okolí

Já a ten druhý v pohybu

I. Ekologická environmentální
výchova a vzdělávání

I. Když Swing byl ještě králem

Grantový program (GP)

organizace akcí Újezd. kalendáře

organizace akcí Újezd. kalendáře

organizace akcí Újezd. kalendáře

organizace akcí Újezd. kalendáře

organizace akcí Újezd. kalendáře

organizace akcí Újezd. kalendáře

organizace akcí Újezd. kalendáře

sportovní aktivity

sportovní aktivity

prevence kriminality a užívání
návykových látek

sportovní aktivity

sportovní aktivity

sportovní aktivity

sportovní aktivity

kultura, osvěta, vzdělávání

sportovní aktivity

kultura, osvěta, vzdělávání

kultura, osvěta, vzdělávání

ekologie a životní prostředí

kultura, osvěta, vzdělávání

sportovní aktivity

kultura, osvěta, vzdělávání

kultura, osvěta, vzdělávání

kultura, osvěta, vzdělávání

sportovní aktivity

sportovní aktivity

kultura, osvěta, vzdělávání

sportovní aktivity

sportovní aktivity

kultura, osvěta, vzdělávání

kultura, osvěta, vzdělávání

obč. a soc solidarita

kultura, osvěta, vzdělávání

kultura, osvěta, vzdělávání

prevence kriminality a užívání
návykových látek

sportovní aktivity

sportovní aktivity

sportovní aktivity

sportovní aktivity

ekologie a životní prostředí

kultura, osvěta, vzdělávání

ekologie a životní prostředí

kultura, osvěta, vzdělávání

Výše grantu
dle GS 2012

7 000

10 000

1 000

1 000

3 000

5 000

5 000

15 000

30 000

10 000

6 000

30 000

30 000

11 135

4 454

22 271

6 681

8 092

4 083

22 271

22 271

22 271

3 155

22 271

14 847

7 424

12 546

22 271

22 271

11 878

2 969

28 210

22 271

5 939

7 424

5 197

3 712

6 960

2 320

13 919

1 392

4 640

1 856

Velkoobjemové kontejnery
14. května Církvická x Ochozská
kolem 9:30 hod Valdovská x Hrádková

26. května Dědická x Ranská
kolem 9:30 hod Žehušická x Měšínská

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

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

V § 17 odst. 6 se slova „a přiděleném
identifikačním čísle provozovny” zru-
šují.
V § 17 odst. 7 se slova „a identifikačním
číslem provozovny” zrušují.
V § 31 odst. 2 se věta druhá nahrazuje
větou „Podnikatel je povinen na žádost
živnostenského úřadu prokázat vlast-
nické nebo užívací právo k objektu
nebo prostorám, v nichž má na území
České republiky místo podnikání, sídlo
a zahraniční osoba organizační složku
podniku. Podnikatel nemusí prokazo-
vat vlastnické nebo užívací právo k ob-
jektu nebo prostorám, v nichž má
v České republice umístěno místo pod-
nikání, má-li místo podnikání totožné
s bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou pří-
padů, že bydliště je na adrese sídla
ohlašovny 53) nebo na adrese sídla
správního orgánu 54), který úředně
zrušil údaj o místu hlášeného pobytu
na území České republiky.”.

Ing. Zuzana Voříšková, ŽO

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 21
informuje tentokrát o provozovnách

Vyúčtování
grantů

z roku 2011

Zpráva o grantovém
systému

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy
na rok 2012

Vážení občané, zveme vás na další pracovní setkání v pro-
cesu vytváření Strategického plánu MČ Praha 21.
Tento dokument připravuje tým pracovníků úřadu – odbor-
níků přes jednotlivé oblasti, o jehož činnosti vás informoval
Zpravodaj 9/2012 . Na www.praha21.cz – Aktuality postupně
uveřejňujeme zpracované části strategického plánu MČ. Do
dokumentu jsou zapojovány podněty veřejnosti z kulatých
stolů, pracovních mikrotýmů a veřejného fóra konaného dne
18. 1. 2012.
První koncepční dokument MČ Praha 21 vám představíme
v pondělí 21. 5. 2012 od 18 do 20 hodin v divadelním sále (škol-
ním klubu) Masarykovy základní školy, vchod z Čentické ul.
Program setkání je následující:

• Rámcové představení částí a oblastí strategického plánu
• Informace o způsobu řešení prioritních námětů občanů

z lednového veřejného fóra
• Moderovaná diskuze k jednotlivým oblastem strategic

Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022
kého plánu

• Sdělení dalšího postupu v zapracování podnětů občanů

Z důvodu objemnosti strategického dokumentu bude pří-
nosné, když se předem s ním seznámíte na www.praha21 -
Aktuality. V případě nejasností můžete kontaktovat koordi-
nátorku MA21 paní Ivu Hájkovou, tel. 281 012 928, e-mail:
iva.hajkova@praha21.cz
Seznámení se strategickým plánem pro zastupitele všech vo-
lebních uskupení proběhlo dne 16. 4. 2012. Strategický plán
se zapracovanými připomínkami bude předložen k projed-
nání na zasedání ZMČ Praha 21 dne 18. 6. 2012
Uvítáme vaše náměty ke vznikajícímu dokumentu a rozvoji
MČ Praha 21. Náměty můžete přednést ústně nebo písemně
na pracovním setkání dne 21. 5. 2012, případně připomín-
kováním vznikajícího dokumentu na www.praha21.cz

Strategický tým MČ Praha 21
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Jak si jízdu objednat?
• Na webu: www.handicap-transport.cz
• E-mailem: autodoprava.popelar@centrum.cz
• Telefonicky: 602 267 040
• Na webu: www.societa.cz
• E-mailem: dispecink@societa.cz
• Telefonicky: 274 772 290 nebo 722 166 799

Kdy jsou mikrobusy provozovány
• v pracovní dny od 7:00 do 19:00
• v nepřetržitém 24hodinovém provozu

Objednávka musí obsahovat:
kontaktní telefon objednatele, jeho adresu, datum, čas, místo nástupu a výstupu,
účel jízdy, požadavek na přepravu vlastních kompenzačních pomůcek nebo po-

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Dne 22. dubna 2012 se dožila naše maminka, babička a prababička paní
Anna Tikovská krásných 90-ti let. Do dalších let života přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí, radosti a pohody. Syn Petr Tikovský s rodinou

Jako student gymnázia jsem moc ne-
vynikal, to máme nějak v rodě. Ale pak
na vysoké škole to všem šlo. I mně.
Vystudoval jsem historii na Filosofické
fakultě a geografii a geomorfologii na
Přírodovědecké fakultě, obě státnice
byly uznány jako dizertace. Měl jsem
velké štěstí na profesory ze staré školy,
vzdělání mělo svou váhu.
V září 1949 jsem skončil školu, zasnou-
bil jsem se a musel na vojnu. Moje bu-
doucí žena na mě čekala celou dobu
studií, vojnu a PTP.
Byl jsem vojín samopalník v Milovicích,
dosáhnul jsem dokonce střeleckého
odznaku z pušky a kulometu, dodnes
mám rád vůni střelného prachu.
Jeden den jsem byl bez vysvětlení pře-
velen do Mimoně (dnešní Ralsko), ne-
směl jsem na pušku už ani sáhnout
a jeli jsme s eskortou do tábora Hvěz-
dov - a ocitnul jsem se v jednotkách
PTP. Pracoval jsem v lese, byl jsem sta-
vební dělník, je to až hrůza, ale praco-
val jsem poctivě, stal jsem se nejlepším
dělníkem pražského kraje. Za odměnu
mi nabídli udělat maturitu. Poděkoval
jsem, že už jednu mám. Za 14 dnů při-
šli znova, že by mě doporučili na vyso-
kou školu. Tak jsem znova poděkoval,
že už mám dvě. Polír povídá: Chlape,
tak co tady děláš? Pane mistr, to mi
musíte říct Vy, odpověděl jsem mu.
Na první práci po propuštění z PTP
jsem dojížděl učit do pohraničí, do
malé školičky, chodili tam Češi, Němci
i Volynští Češi. Ti předtím nemohli
a teď se učili dospělí spolu s dětmi. Do-
volili mi učit fyziku a dívčí tělocvik.
Ještě že jsem chodil do Sokola! A tehdy
jsem se seznámil a spřátelil se Standou

Zveme Vás na besedu „Průřez něko-
lika druhy masáží z hlediska ma-
séra“, kterou povede Ing. Vratislav
Urban. Tato beseda se koná dne 29. 5.
2012 v Zasedací místnosti ÚMČ Praha 21
od 14 hodin.
Účastníci besedy se teoreticky seznámí s
jednotlivými typy masáží a v závěrečné
části bude provedena ukázková masáž
ruky.

Za Komisi sociální politiky
a zdravotnictví

Jitka Heřmánková, tajemnice KSPZ

P O Z V Á N K A
Odbor občansko správní ÚMČ Praha 21 v Újezdě nad Lesy zve všechny seniory
k posezení ke „ DNI MATEK“, které pořádáme

v sobotu 12. 5. 2012 v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici
od 14.00 hod.

K posezení jsme Vám připravili kulturní program, ve kterém se Vám opět
představí děti z mateřské školy, taneční skupina Ambra, Jan Vízner a Lucie
Palonciová s hudebně zábavným programem: Život je kabaret.

Všichni jste srdečně zváni a my se budeme těšit na příjemně prožité sobotní
odpoledne ve vaší společnosti.

Odbor občansko správní
Zdenka Vodová - vedoucí OOS

„Jak se žije obyvatelům Domova pro seniory
v Praze 21 - Běchovicích“

a „Rok 2012 - rok aktivního stárnutí“

je název besedy,
na kterou nám přijde ve čtvrtek 3. května v 15.00 hodin

vyprávět paní PhDr. Melanie Zajacová,
ředitelka tohoto domova.

Srdečně všechny zve
Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad Lesy

Občanské sdružení Ruka pro život na-
bízí denní stacionář
Ruka pro život je občanské sdružení,
které pomáhá všestranně zkvalitňovat
život seniorům, spoluobčanům s chro-
nickým duševním onemocněním a li-
dem s mentálním a kombinovaným
postižením.
V současné době občanské sdružení
nabízí volná místa v denním stacionáři
Skloněná ve Vysočanech a Rajmonova
u metra Ládví a to pro dospělé spolu-
občany s mentálním a kombinovaným
postižením od 16 let věku.
Provozní doba stacionáře je po – pá od
7:00 do 16.00 hod.
Kontakt Skloněná 284 681 674,
734 584 021
Kontakt Rajmonova: 734 584 021,
283 881 666

Více o práci tohoto sdružení najdete na
www.rukaprozivot.cz, nebo na tel:
281 881 666, 733 158 496.

-red-

Dům pro senioryDen matek pro seniory

Krausem, přes újezdského učitele
Potůčka. Standa mi moc pomohl, mno-
hokrát mi poradil a bylo z toho dlou-
holeté přátelství.
Po dvou letech v pohraničí jsem se do-
stal jako učitel na osmiletku do Kláno-
vic a v Klánovicích jsem také v r. 1992
ukončil svoji pracovní dráhu jako zá-
stupce ředitele na Středním odborném
učilišti. Mezitím jsem ovšem vystřídal
mnoho škol i jiných zaměstnání se škol-
stvím svázaných. Pracoval jsem v Ústa-
vu pro vzdělávání pedagogických pra-
covníků - sekce ředitelů a inspektorů
středních škol. Ředitele školy jsem jako
bezpartijní dělat nemohl, ale školit ře-
ditele, to jsem mohl. Jeden z paradoxů
tehdejší doby. Bylo to jako chození po
žiletkách, úkrok stranou a člověk se
stal kolaborantem režimu. Ale za to, že
jsem dětem mohl říkat, co se v oficiál-
ním dějepise nesměly dozvědět, za to,
že jsem jich řadu vychoval pro další stu-
dium, za to to stálo.
Pracoval jsem i v Pedagogickém muzeu
J. A. Komenského, v budově dnešního
Senátu. Připravoval jsem výstavy, jed-
nou jsem oťukával zeď a znělo to dutě.
Sehnali jsme povolení a vylámali
omítku. Objevily se tři nádherně zdo-
bené kamenné žlaby pro koně z Vald-
štejnovy doby. Předtím je nechal zazdít
ministr Nejedlý a teď, když je tam
Senát, zazdili je znova.
Kulturní akce na Nové Sibřině, která je
dnes už součástí Újezda, jsem v rámci
mladých národních socialistů a pře-
devším Sokola, začal pořádat hned po
válce. Do r. 48 to byla kulturní pásma
spojená s historickými či zeměpisnými
informacemi a třeba 15 bálů do roka.

I pak jsem pomáhal organizovat kul-
turní život v obci, dokonce jsem 20 let
dělal předsedu školské kulturní komi-
se. Zase ty paradoxy doby. Všude si mě
drželi jako nestraníka na ukázku - my
nejsme tak hrozní, máme tu i jednoho,
který není členem KSČ. Když jsem po-
dal na tehdejší MNV návrh na založení
Muzea v Újezdě, požadavkem tehdej-
šího vedení obce bylo, že to musí být
muzeum dělnického hnutí v Újezdě.
Tak jsem šel od toho a zopakoval jsem
to, až když byla Jarka Jirásková před-
sedkyní KVV. Podařilo se to v r. 2004, ve
škole pan ředitel Kurka uvolnil jednu
třídu a tam jsme s Muzeem začali.
Když se pak postavil polyfunkční dům,
šli jsme tam, Muzeum bylo jednou
z podmínek, aby Újezd na celou stavbu
dostal grant od Prahy. Dnes do Muzea
pravidelně chodí třídy dětí na besedy
a děti pak přivedou rodiče i prarodiče.
Pořádáme zde koncerty a výstavy s
kulturním programem, vždy spjaté s
Újezdem, jeho historií i současností.
Myslím si, že si musíme pořád připo-
mínat, že někdo byl před námi a pro-
šel svou cestu. A že my, malinký národ,
máme tolik lidí, kterých si můžeme
opravdu vážit. Nebýt malicherný na
nějaké hlouposti.
Jako lidstvo jsme dnes před celosvěto-
vou krizí a musíme si uvědomit, co nás
spojuje. Nehledat rozdíly a nerozdmy-
chávat je. V životě, v politice, ve víře,
v normálních lidských vztazích je pod-
statné hledat to, co nás spojuje.

Zlomek z vyprávění PhDr. Miloše Schmidta
zaznamenala Zita Kazdová

PhDr. Miloš Schmidt, Čestný občan Újezda nad Lesy
dokončení ze strany 1

Bezbariérově s Pražskou integrovanou dopravou (PID)

Ruka pro život

žadavek na kompenzační pomůcky poskytované dopravcem, popřípadě poža-
davek na zajištění pomoci při odchodu z místa počátku přepravy (lze i z míst-
nosti objektu) do místa nástupu do vozidla a pomoci při výstupu a odchodu
z vozidla do místnosti v cílovém objektu.

Rozsah asistence
Asistencí, poskytovanou cestujícím na vyžádání před zahájením přepravy a po
jejím ukončení se rozumí pomoc, jejíž poskytnutí je nezbytné pro využití nabídky
přepravy. Pomoc je poskytována v případě potřeby již z místnosti v objektu, ze
kterého cestující cestuje až do vozidla a z vozidla do místnosti v cílovém objektu.

Celý článek na http://www.ropid.cz/bezbarier/
Zdroj www.ropid.cz

Zpracovala: Bc. Radka Lipanovičová,
vedoucí OSV

Vážení čtenáři, s radostí Vám oznamujeme, že Centrum pro
rodinu začíná od letošního května působit také v Újezdě nad
Lesy. Na adrese Lomecká 656 nabídneme každý týden dva
pravidelné dopolední programy určené rodičům na rodi-
čovské dovolené a jejich dětem a jedno odpoledne budeme
mít otevřeno také pro rodiny se staršími dětmi. Postupně bu-
deme nabídku našich aktivit v Újezdě nad Lesy rozšiřovat o
další služby, vzdělávací a volnočasové programy a akce.
Právě probíhá: Soutěž o logo Centra pro rodinu a možnost

... děláme tak pro sebe (a taky pro jiné).
Alibistické výmluvy na nedostatek od-
padních košů už nevychovaným pejs-
kařům neprojdou. I pytlíků je dost a jsou
snadno dostupné (za což děkujeme).
A přesto jsou újezdské ulice, parčíky,
okraje lesů, nebo blahoslavená louka za
Rohožníkem plny psích exkrementů,
jako když by očistných prostředků ne-
bylo. Nejde jen o to, že takové odmítání
odpovědnosti je trestné, že je nesoli-
dární, nehygienické a že nepokrytě ilu-
struje mravní nedostatečnost i těch
dotyčných nevychovanců, ale ono je
přímo škodlivé! a nebezpečné! i pro
naše čtyřnohé kamarády jako takové
(a potažmo pak – i finančně nákladné

Jste osoba s těžkým zdravotním postižením (držitel průkazu ZTP, ZTP/P) s trvalým bydlištěm v hl.m. Praze, potřebujete se dopravit k lékaři, na úřad
či na návštěvu a nemáte možnost vlastní dopravy? Využijte nabídek těchto přepravních společností:

pro chovatele samotné).
Myslím, že bych ty … (hledám slušné
slovo) poznal i bez psa – nadávají na po-
měry, kritizují město, moralizují mladý,
ale doma uklízejí jenom před návštěvou
(a kufry mají na skříni).
Takže, pokud patříte mezi obětavé psí
pochůzkáře a pokud si také vážíte
zdraví svých psích kamarádů, jakož i ra-
dosti z procházek a není vám lhostejné
ani vaše okolí – nestyďte se spoluvy-
chovávat ty, kteří nám tohle potěšení
kazí.
Pomožme si - a s Vámi, opravdovými
pejskaři, ráno zase na shledanou …

p.mach

Vážení kolegové pejskaři:

přihlásit se na prázdninové příměstské tábory s výtvarným
zaměřením. Nabízíme tři termíny pro děti od 5 do 10 let (23.
– 27. 7., 13. – 17. 8. a 20. – 24. 8.) a 1 termín tábora pro do-
spívající ve věku 10 – 15 let (6. – 10. 8.).
Aktuální informace hledejte na www.neposeda.eu. Přejeme
si především být tu pro Vás, proto chceme vytvářet naši na-
bídku ve spolupráci s Vámi a velice přivítáme Vaše podněty
a návrhy.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Centrum pro rodinu o.s. NEPOSEDA - budeme Vám blíž

Již druhým rokem pomáhá s tréninky dětí. Je na něj spoleh a mezi dětmi je oblí-
bený. Sám říká, že ho práce s dětmi baví, že je rád učí a rád sleduje, jaké dělají po-
kroky. Taekwndo ho naučilo koncentraci. „Zklidnit svou mysl a soustředit se“ to
je motto, které používá nejen v boji ale hlavně v běžném životě. Jeho sportovním
snem je získat černý pásek a dostat se na Olympiádu. „Taekwondo neberu jako
sport, kde mohu vyhrávat, ale jako bojové umění.“
Taekwondo není jediné sportovní odvětví, ve kterém vyniká. Je skvělý golfista, do-
konce byl v juniorské reprezentaci. Rád jezdí na kole a běhá. Je to skvělý kamarád
a výpis jeho kladů by byl velmi dlouhý. Předně je skromný, chytrý, spolehlivý,
bojovný a vždy ochotný pomoci. Újezd nad Lesy může být pyšný, že má takové
občany jako je Lukáš. Zuzana Lincová

„Zklidnit svou mysl a soustředit se“ říká
Lukáš Sládek - Občan roku 2011 dokončení ze strany 1

v areálu sportovní haly Běchovice

� intenzivní outdoor trénink těla a vůle
� účinný )tness program pro širokou veřejnost
� každé pondělí, středu a pátek od 6:15 do 7:30

PRvNí trénink ZdARMA!
Kontakty: tel.: 777 317 175,
info@armybody.cz,
www.armybody.cz

Začněte den naplno! ARMY TRÉNINKY
placená inzerce
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Opravy povrchů vozovek v roce 2012
Po skončení zimního období byly zahájeny práce na opravách povrchů místních
vozovek v naší městské části.
Jako v minulém roce jsou opravy prováděny podle rozsahu a charakteru poruchy
povrchu. Práce jsou prováděny dodavateli na základě rámcových smluv uzavře-
ných po výběrovém řízení, které proběhlo v minulém roce.
Seskupení většího počtu rozsáhlejších výtluků je opravováno metodou odfrézo-
vání porušené vrstvy a položení vrstvy živice. Jednotlivé, byť hlubší výtluky, jsou
opravovány zasypáním kamenivem a prolitím asfaltovou emulzí (tzv. Patcher).
Opravy menších výtluků metodou Patcher termínově naváží na provedení oprav
živicí. Tyto práce jsou závislé na průběhu počasí, při deštivém počasí není možno
práce provádět, utrpěla by jejich kvalita. Může se proto stát, že ve vaší ulici pro-
běhne oprava ve dvou etapách.
Podařilo se nám dohodnout, že vozovky v jihovýchodní oblasti městské části bude
provádět opravy na své náklady dodavatelská firma, která staví kanalizaci v ulici
Novosibřinské, jako kompenzaci za zvýšený provoz v době výstavby kanalizace.
Složitější je situace v ulici Hulické v úseku mezi ulicemi Sulovická - Svojšická, kde
se dle Pražské plynárenské a.s. v červnu začne provádět generální oprava plyno-
vého potrubí. Povrch vozovky je ve větší části úseku v havarijním stavu. Předpo-
kládáme provedení provizorních oprav v nejhorších částech a rozsáhlejší opravu
po provedení rekonstrukce plynovodu.

Bedřich Mika, technik OMI

V zimním období jsme uspořádali
několik lyžařských zájezdů a 1. ročník
zimního turnaje v malé kopané hráčů
nad 35 let. Neosvědčil se nám způsob
uspořádání z minulého roku, kdy byl
turnaj hrán bez rozdílu věku. Mezi
mužstvy byl vzhledem k věku značný
výkonnostní rozdíl.

Letošního turnaje se zúčastnila muž-
stva Stará garda ÚJEZD, Sokol ÚJEZD,
Sršni Běchovice, Orion Rohožník, která
v tomto pořadí i skončila, boje byly vy-
rovnané, hrálo se dvoukolově, takže
každé mužstvo sehrálo šest zápasů,

Meziměstské utkání je na úrovni
Mistrovství ČR mladšího žactva, i na
tyto závody se děti musí nominovat, to
znamená, že musí být na Přeborech
Prahy ve vybraných disciplínách do tře-
tího místa.
Na těchto významných závodech nás
zastupovali čtyři závodníci, tři chlapci
a jedna dívka. A reprezentovali nás lépe
než výtečně, čtyři závodníci si vezou
domů čtyři medaile za individuální dis-
ciplíny a ještě dvě za účast ve štafetách.
No není to obdivuhodný výsledek?

Všichni si udělali osobní rekordy, Matěj
Běhounek v běhu na 60m čas 8,04
a zlatá medaile. Překvapením byl Jakub
Šatoplet, krásným skokem 4,48 m bral
zlato a tak vytřel zrak svým soupeřům,
na svoji disciplínu se nominoval ze tře-
tího místa. Bronz pro Davida Rudu
v běhu na 150 m a zlepšení osobního
rekordu na 21,51. Ani jediná dívka,
Kateřina Floriánová, se nenechala za-
hanbit a ve skoku do dálky výkonem
4.41 obsadila třetí příčku. Jako jediná se
Katka nominovala ještě na jednu disci-
plínu 150 m, kde obsadila páté místo
v osobním rekordu 22,43.
Následovaly štafety 4x200 m sestavené

V areálu zahrádkářů se v pátek 30. 3.
2012 uskutečnila přednáška přítele
Jaroslava Krause. V klubovně se sešlo
téměř 30 posluchačů i z mladších roč-
níků. Jejich účast nás moc potěšila, je
vidět, že o zahrádkaření mají zájem
i mladí.
Nebyla to pravá přednáška, ale spíše
beseda, na které jsme se s přítelem
Krausem předem dohodli. Přednášející
odpovídal na dotazy, detaily rozvedl
a odborně poradil. Nejvíce bylo dotazů
na broskvoně a meruňky, jak sázet,
řezat, hnojit a ošetřovat. Na pořad také
přišly jabloně, hrušně a bobuloviny, jak
o ně pečovat, aby přinášely užitek.
Broskvoně hnojíme do konce června
třikrát síranem amonným. Proti kade-
řavosti stříkáme na jaře jedenkrát Ku-
prikolem a jedenkrát Syllitem. Proti
žloutnutí listů hnojíme Sulikolem K
a to tak, že odhrneme zeminu a posy-
peme přípravkem (cca 25 dkg) a pak
zahrneme. Největší příčinou neúspě-
chu v pěstování broskvoní je špatné sá-
zení. Jáma má být velikosti 1m x 1m
a 0,5m hluboká. Stromek zahrneme
přesátou zeminou smíchanou se sub-
strátem. Doporučené rezistentní od-
růdy – Embola, Favorit. Po zasazení
nehnojíme, až v pozdějších letech.
Meruňky stříkáme Kuprikolem 0,2% tj.
2 dcl na 10 l vody. Právě letos je velmi
vhodná doba, protože pozorujeme
známky namrznutí. Stromky by se
mohly zachránit, protože postřik Ku-
prikolem smyje bakterie na pupenech.
Podrobně řez meruněk a peckovin je
popsán přítelem Krausem v Rukověti
zahrádkáře z roku 2010, který obdržel
každý člen. Doporučené rezistentní od-
růdy Lejula, Harlain, Betina.
Třešně, švestky – před květem stří-
káme proti pilatce (červivost) příprav-
kem Calypso nebo můžeme použít
Mospilan, který je určen pro široké
spektrum savého hmyzu.
Víceúčelový přípravek Horizon 250 EW
je v peckovinách vedle použití proti

Sobotu 14. dubna jsme zaměřili na sběr bioodpadu. Pořádali jsme tradiční sběr
bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů společně se štěpkováním větví a zá-
roveň tento den začal první svoz popelnic na bioodpad.

Předpověď počasí se naštěstí na tento sobotní den nesplnila. Bylo nádherné slu-
nečné počasí a tak sběr bioodpadu se štěpkováním větví byl hojně využit.
Celkem bylo přistaveno 14 ks kontejnerů. Větví tento rok bylo také hodně, takže
štěpkovač byl opravdu velmi využit. Použité štěpky byly ihned upotřebeny na
Staroújezdské ulici, kde jsme zamulčovali keře a stromy.
Jsme velice rádi, že službu využíváte a třídíte s námi.

Martina Nejtková, OŽPD

Jak jsme sbírali bioodpad

Poznatky z přednášky
monilióze (Monilinia spp.) současně
účinný také proti Blumeriella jaapii
(skvrnitost listů třešně a višně), Gno-
monia erythrostoma (hnědnutí listů
meruňky), Sphaerotheca pannosa (padlí
broskvoně), Taphrina deformans (kade-
řavost broskvoně), Tranzschelia spp.
(rez slivoně) a Botryotinia fuckeliana
(plíseň šedá).
Jahody ošetřujeme proti roztočíku pří-
pravkem Vertimec, proti houbovitým
chorobám Kuprikolem, hnojíme Krista-
lonem. Přítel Kraus má nejlepší zkuše-
nost s výsadbou na černou textilii s vět-
šími otvory a z odrůd preferuje Senga
sengánu a Senga gigantu.
Jabloně – proti přezimujícím škůdcům,
hlavně květopasu jabloňovému stří-
káme v případě příznivých povětrnost-
ních podmínek (květopas vyletuje nad
15oC) na jaře až dvakrát – na myší
ouško a na růžové poupě prostředkem
Calypso (+Dithane nebo Discuss na
houbové a plísňové choroby) a pak
ještě dvakrát v době výletu první
a druhé generace obaleče jablečného
kolem 5. 6. a 20. 7. Mospilanem nebo
Calypso. V případě výskytu pilatky ja-
bloňové lze tímtéž stříkat ještě při do-
kvétání jabloní.
Vinná réva - zároveň s postřikem bro-
skvoní stříkáme i révu v době pučení.
Hnojíme síranem amonným.
Pří míchání postřiků doporučuje př.
Kraus mimo smáčedla na 10l postřiku
dvě odměrky Kristalonu – azur a tak zá-
roveň přihnojit na list.
Při bílení stromů na podzim proti
mrazu a také ničení různého přezimu-
jícího hmyzu na kmenech přidáváme
do vápenného mléka malinko latexu,
aby nátěr déle vydržel.
A velká rada na konec, pokud nejste
zběhlí v přípravcích – ony se také velmi
mění, vždy přípravky nakupujte v od-
borných prodejnách, kde Vám vždy po-
radí, co na co.

Za výbor Zdena Nohejlová
ZO ČZS Újezd nad Lesy

TJ Sokol ÚJEZD nad LESY
oddíl rekreačních sportů

což bylo pro mužstva dobrou přípravou
na jarní sezónu.

V jarních soutěžích rekreační kopané
máme zastoupení v Hanspaulské lize
(malá kopaná 5 + 1) a normální kopané
o 11-ti hráčích.
Hanspaulská liga, superveteráni (nad
45 let) - opět jsme postoupili.
Ze 2. ligy do 1. ligy postupují dva oddíly,
my skončili s dvoubodovou ztrátou na
druhém postupovém místě.
Jaro jsme tedy začali v nejvyšší soutěži
této věkové kategorie a hned v prvním
zápase jsme porazili soupeře z Nejisté

sezóny 5 :2.

Rekreační kopaná o 11-ti hráčích - zde
se hraje systémem podzim - jaro, po
podzimní části jsme skončili v 1. třídě
na 2. místě. Na jaře jsme zatím sehráli
dvě utkání, s ČSOB jsme remizovali 2 : 2.
Druhý zápas, v přímém souboji
o prvé místo s DPA ŘEPY, za které na-
stoupila většina hráčů Řep, hrajících
1. B třídu organizovanou PFS čili s pra-
videlným tréninkem a finanční podpo-
rou, jsme vyhráli 2 : 1 a vedeme nyní
tabulku.

František Sedlák

Meziměstské utkání v halové atletice 11. 3. 2012

ze všech pražských oddílů, Matěj Bě-
hounek běžel ve ,,štafetě A“, kde se mu
povedlo na posledním úseku dovést
štafetu do cíle jako první. Když přebíral
štafetový kolík, byla štafeta Prahy na
druhém místě a štafeta Brna měla již
velký náskok, ale Matěj svým mocným
finišem dovedl pražskou štafetu k ví-
tězství.
A ani ,,štafeta B“ s účastí našeho Davi-

da Rudy nezaostala a doběhla si pro
třetí místo a brala bronz.
Matěj Běhounek byl vyhlášen za oběta-
vost ve štafetě a výborný výkon na 60m
nejlepším závodníkem Prahy.
Všem gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci našeho atletického
oddílu ŠSK Újezd nad Lesy.

Barbora Plzenská

V hlavní roli bříško
Tentokrát bude řeč o bříšku, ale ne ledajakém. O bříšku, na které je každá nastá-
vající maminka právoplatně pyšná. Leč staví se k tomu tak ženy i v souvislosti
s módou? Nebo si řeknou, že na devět měsíců nemá smysl nic nového pořizovat
a tak si vypůjčí nějaké to tričko od svých urostlejších partnerů?
Tato významná událost si jistě zaslouží nemalou pozornost. Která žena by ne-
chtěla být krásná i přes to, že kila jdou s rostoucím miminkem nemilosrdně na-
horu?

Z vlastní zkušenosti nám o tom řekla
i naše mladá maminka a módní stylist-
ka Marie Bartejsová. Zeptali jsme se,
jak ona řešila tuto situaci, když čekala
narození své dcery a co by budoucím
maminkám poradila.

„I když vaše tělo prochází změnami, váš
módní názor se měnit nemusí. Myš-
lenka mého poradenství nespočívá

v žádném případě v tom, aby všechny
nastávající maminky po přečtení vy-
koupily obchody s oblečením. Ale aby
při nepostradatelném pohodlí nezapo-
mínaly na to, že těhotenství by mělo
hlavně zdůraznit jejich ženskost a ra-
dost z očekávaného miminka. Já osob-
ně jsem nejraději nosila pohodlné legí-
ny s různými tunikami ve všech mož-
ných barvách.“

Můžeme mluvit o štěstí, že v dnešní době je těhotenská móda ovlivněna módními
trendy a žena nevolí mezi pohodlím a šmrncem. Může mít obojí. Odložte lacláče
a svetry xxl, Marie se značkou La Femme Marí Vám s ochotou pomůže, tak jako
nastávající mamince na obrázku.

Markéta Feniková
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Policisté místního oddělení Policie
České republiky v Újezdě nad Lesy se
sídlem v Lišické ulici 1502, Praha 9
zdraví občany obvodu Prahy 21.
Prostřednictvím místního periodika, by-
chom Vás rádi informovali o bezpeč-
nostní situaci ve vašem obvodu.

V měsíci březnu 2012 byl zaznamenán zvýšený nárůst trestné činnosti oproti stej-
nému období roku 2011. Tak jako minulý měsíc bylo přijato zdejším oddělením
opatření ve formě pořádání mimořádné dopravně bezpečnostní akce se zaměře-
ním na vyhledávání trestné činnosti spojené s dopravou, dále pak vyhledávání
celostátně hledaných osob a věcí. V současné době se nám daří situaci na úseku
trestné činnosti postupně vracet na úroveň roku 2011.
V březnu 2012 bylo zaznamenáno v celém obvodu MOP Újezd nad Lesy celkem
43 trestných činů, což je o 5 trestných činů více než v předchozím roce za stejné
období. Na úseku spáchaných přestupků je situace o něco horší. V březnu 2012
bylo zaznamenáno celkem 24 přestupků což je o 11 více než a stejné období roku
2011. Skladba páchání trestné činnosti je prakticky stejná jako v uplynulých le-
tech. Nadále se průběžně provádí dohled nad silniční uzávěrou v ul. Novosibřin-
ská a přilehlých ulicích, kde bylo uloženo za březen 2012 celkem 62 blokových
pokut.
Co se týče obvodu části Újezda nad Lesy, je statistika následující:
V březnu 2012 bylo zaznamenáno celkem 21 trestných činů což je o 1 více než za
stejné období roku 2011 a přestupků bylo v březnu celkem 13, což je o 4 více
oproti loňsku. V šesti případech se jednalo o vloupání do motorového vozidla, ve
třech případech o vloupání do sklepních kójí, byla ukradena dvě vozidla a ve dvou
případech se po dlouhé době objevily případy krádeže měděných okapových
svodů.

Střípky z policejní práce v praxi za uplynulý měsíc.

Alkohol za volant nepatří
To, že alkohol za volant nepatří, se přesvědčil 40letý muž, kterého hlídka policie
MOP v Újezdě nad Lesy dne 15. 3. 2012 ve večerních hodinách kontrolovala, když
řídil osobní motorové vozidlo značky Volkswagen. Během kontroly bylo zjištěno,
že muž před jízdou požil alkoholické nápoje. Následným měřením byla zazna-
menána hodnota přesahující 1 promile alkoholu v dechu. Po řádném prověření
a zajištění důkazů byl spis realizován ve zkráceném přípravném řízení se sděle-
ním podezření.

Vyhýbal se soudu
Po poledni dne 11. 3. 2012 vykonávali policisté MOP hlídkovou činnost v ul. Lov-
čická v Klánovicích, kde kontrolovali 32letého muže. Následnou lustrací bylo zjiš-
těno, že muž je vyhlášen v celostátním pátrání z důvodu příkazu zatčení a nás-
ledného dodání k Obvodnímu soudu v Tachově. Po provedení všech potřebných
úkonů byl muž převezen do CPZ Kongresová, které následně zajistilo převezení
zatčeného k OS v Tachově.
Jako pokaždé se na závěr obracím se na občany obvodu Prahy 21, aby v případě
podezřelého jednání neváhali a volali na linku 158, která je bezplatná nebo přímo
zde na místní oddělení 974 858 770 a podíleli se tak na zlepšení bezpečnostní si-
tuace v našem obvodu.

UPOZORŇENÍ
Poslední dobou se nejen v našem obvodu vyskytují případy podvodného jednání
na seniorech, jako např. podvodným vylákáním zapůjčení peněz údajným vnu-
kem, vnučkou či jiným příbuzným a dále pak návštěvy nepravých zapisovatelů od
energetických společností, plynáren či vodohospodářských společností. Podvod-
níci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k penězům seniorů a proto je na
místě sdělit seniorům pár dobrých rad, aby:
- nedůvěřovali neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštěli do svého bytu či

domu
- nikdy hned neotvírali dveře, neví-li, kdo je za nimi
- pořídili si panoramatické kukátko, které umožní dobře si návštěvníka pro-

hlédnout (s instalací jim mohou pomoci příbuzní, nebo sousedé)
- instalovali si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené,

a tak některé věci mohou vyřídit bezpečněji
- zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu, vody apod.)

nechaLI si vždy předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolali na úřad
nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává, v případě jakýchkoliv po-
chybností trvali na tom, že o nabízenou službu nestojí

- nepodléhali lákavé vidině snadného zbohatnutí, podomní nabídky výher v lo-
terii nebo výhodných koupí odmítali – v naprosté většině je to podvod

- nenechali se nalákat na vyplacení výhry s nutností rozměnění větší bankovky
- vždy se měli na pozoru, že podvodníci jsou mužského i ženského pohlaví

a proto je mylné se domnívat, že vás osloví vždy jen muž

Příště uvedeme možné příklady podvodného jednání či záminek, které podvod-
níci využívají, aby Vás podvedli, a na co by jste si měli dávat pozor.

Npor. Ing. Vladimír Fober,
vedoucí oddělení

V ÚZ 3/2012 jsme uvedli okruh č. 1 - Školství, kultura, sport,
volný čas
V ÚZ 4/2012 jsme uvedli okruhy č. 2 – Sociální a zdravotní
oblast a č. 3 – Životní prostředí

V ÚZ 5/2012 uvádíme:
okruh č. 4 – Doprava a okruh č. 5 - Rozvoj území, infra-
struktura, majetek

DOPRAVA:
1. Obnovit autobus 109 alespoň na Jarov.
2. Vyloučit TIR z průjezdu obcí.
� Přizpůsobit jízdní řády nejen mikrobusu 260 vlakům

i z Kolína (odjezdy, příjezdy) a prodloužit dobu, kdy jezdí
do večera.

� Zastávku před školou pro odvoz dětí ze školy.
� Obnovit jednání o obchvatu.
� Zajistit MHD i pro oblast za Penny (Donínská a dál)

+ přes zastávku Blatov.
� Výměna autobusu č. 109 za č. 163 – jen z Dol. Počernic.
� Zajistit MHD k poště.
� Zpomalení dopravy (auta) v celém úseku obce (50 km).
� Kolik doplácí obec na provoz MHD č. 260.
� Kdo rozhodl o zrušení autobusu č. 109.
� Kdo povolil zrušení parkovacích míst u školy.
� Optimalizovat řízení křižovatky v Běchovicích.
� Posunutí stanice MHD – Újezd nad Lesy směr Běchovi-

ce směrem na východ ke křižovatce.
� Ul. Čentická = škola, park – jízda na kole v protisměru –

jednosměrná ulice.
� Silná doprava ve vedlejších ulicích.
� Okolí zdravotního střediska – vybudovat větší počet par-

kovacích míst (pro lékaře i pro pacienty). Dětská ambu-
lance – vchod zezadu a s nemocnými dětmi přijíždějí
auty – zasláno emailem.

� Doprava MHD – zvětšila se doprava auty.
� 251, 260 – spoj na poštu, 303 nenapojuje na 261.
� Parkování Rohožnická.
� Chotěnovská ve špičkách velké množství aut, zajistit jed-

nosměrnost vozovek.
� Doprava na hlavní komunikaci.
� Úprava příjezdů autobusů k vlakům, týká se aut. linek

251, 260, 391, 303 do žel. zastávky Praha – Klánovice.
� Autobus č. 251: odjezd z Rohožníku o 5 minut dříve, aby

bylo možno přestoupit na autobus 303 u školy (směr Klá-
novice), v současné době se nestíhá a čekáme dalších ½
hodiny.

� Chabeřická – velká frekventovanost aut
� Starokolínská 312, Blatov – kvalita komunikací.
� Doprava na Černý most ve špičce.
� Holšická – jednosměrka není dodržována, hustý provoz,

nedodržování rychlosti.
� Jednosměrné ulice neefektivní.
� Dovážení dětí do školy autem.
� Dokončit plán jednosměrek.
� Staroklánovická – omezit funkci semaforů v nočních ho-

dinách.
� Málo autobusových zastávek na hlavní.
� Rápošovská (druhý konec ulice) – chybí nápis, název

ulice.
� Pozdní příjezd autobusů k vlakům během rekonstrukce

hlavní ulice.

ROZVOJ ÚZEMÍ, INFRASTRUKTURA, MAJETEK

1. Snížit hlavní silnici, vybudovat chodníky.
2. Udělat podél hlavní komunikace kanalizaci, poté zelené

pásy a chodníky.
� Sítě ze zeleného pásu, stromy podél silnic.
� Aromaty z obce (benzínka v obci nikdy více, vypudit).
� Chybí nájezdy na chodníky pro handicapované, doplnit

na stávající.

Nůžky, nože, brousím!
V posledních dnech jsme zaznamenali několik případů stížností na pod-
omní prodavače. Tentokráte nabízejí služby broušení nožů, nůžek, za-
hradních sekaček apod. Pokud této služby budete chtít využít, domluvte
si cenu za nabroušení předem. Ušetříte si tak nemilé překvapení při pla-
cení, až se dozvíte, že za nabroušení pár věcí je vám účtováno třeba i čtyři
tisíce korun!

-red-

Bezpečnost 21

Veřejné fórum v plném znění – část třetí

� Obchvat, obchvat, obchvat.
� Odstranit „kokošku“ – nelze vyzvedávat děti ze školy pro

nedostatek parkovacích míst.
� Minimalizovat výjimky rozbíjející charakter zástavby

obce (3 m odstup apod.).
� Stav místních komunikací (díry).
� Zimní údržba.
� Více cyklostezek.
� Kácovská – po uložení kanalizace nedávno fa Čermák

a Hrachovec do původního stavu (soukromá investice
zničena).

� Špatný povrch komunikace + silná doprava (Oplanská,
Druhanická).

� Lišická, zátarasy u policie.
� Chotěnovská – hustota dopravy, opravit komunikaci na

výjezdu na Staroklánovickou.
� Živonínská ul. – nejsou nájezdy na chodníky pro kočárky,

handicapované.
� Ul. Lukovská v zimě – napadne-li sníh, jsme jak na ztra-

cené vatě.
� Služby pro občany – čistírna oděvů, opravna obuvi.
� Domanovická – špatný stav komunikace.
� Nedostatek chodníků.
� Budčická – povrch vozovky.
� Poříčská – náledí, sníh.
� Oplanská – není odvodnění, sítě v zeleném pásu, nedodr-

žena uliční čára a výška terénu.
� Hulická – málo parkovacích míst.
� Špatné provedení oprav vozovky, kdo přebírá provedené

práce.
� Kanalizace a její dokončení.
� Kanalizace Novosibřinská, 7 – 12/2011 provádění kanali-

zace včetně povrchu, leden 2012 opětovné rozkopání na
stejném místě.

� Kanalizace se provádí horním způsobem. To je zbytečně
drahé. Vidí to opravdu každý.

� Kanalizace Chmelická + silná doprava, kanalizace Novo-
sibřinská.

� Kojická – povrch, neexistence chodníků.
� Zalešanská – neexistence chodníků – méně bezpečné

pro děti.
� Rozšiřující se výstavba a nerealizovaná vybavenost infra-

strukturou.
� Přílišná zastavěnost, stavební výjimky, neúcta k zeleni

a veřejnému prostoru.
� Brzická – stav povrchu, ul. není ve vlastnictví MČ, proto

nám nebylo umožněno zavedení plynu do domu.
� Rozbitá silnice po opravě kanalizace od zastávky Blatov.
� Sudějovická – zanedbané dětské hřiště.
� Přetížený hlavní tah, nivelita.
� Výstavba na výjimky.
� Hrádková – povrch vozovky, úklid sněhu.
� Škarpy podél silnice.
� Hrádková – kvalita silnice + opravy
� Chmelická – prašnost, nejsou chodníky.
� Zimní údržba.
� Omezit výstavbu.
� Kýnická – stav silnic.
� Ctiněveská – chybí orientační čísla.
� Nové části ulic navazující na stávající nepojmenovávat

nově, ale využít názvů stávajících ulic.
� Kvalita silnice u parku Blatov včetně úpravy průjezdu

touto ulicí – návrh slepé ulice, popř. retardéry.

Přítomno bylo 111 zapsaných občanů, 9 členů strategic-
kého týmu MČ (převážně vedoucí odborů), 2 vedoucí od-
borů nezastoupených ve strategickém týmu a 8 členů
žákovského zastupitelstva

Strategický plán má tři hlavní části: analytickou, návrho-
vou a realizační.V současné době je zpracován první kon-
cepční dokument strategického plánu MČP21.

-red-

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

Střípky z jednání Rady MČ
Na svých pravidelných zasedáních
projednala RMČ dne 6. března 24 bodů
pracovního programu. Mimo jiné:

Na základě doporučení KŽP schválila
rozdělení péče o zelené plochy násle-
dujícím způsobem:
1/ pozemky o velikosti 43.587m2 , na

jejichž péči bude vypsáno VŘ
2/ pozemky o velikosti 21.391m2, které

budou ošetřovány 3-4x ročně pra-
covníky ÚMČ

3/ pozemky, které budou dle zájmu
svěřeny do dobrovolného jednorá-
zového nebo opakovaného ošetření
občanům MČ Praha 21.

Dne 20. března RMČ projednala 24
bodů pracovního programu.
Mimo jiné:
Schválila výsledky hodnocení Grantové
komise k udělování grantů pro rok
2012.
Souhlasila s umístěním základových

stanic a antén operátorů T-Mobile a Vo-
dafone na společné nosné konstrukci
na střeše Masarykovy ZŠ v Polesné
ulici.
Schválila vyhlášení veřejné zakázky
malého rozsahu „Péče o zelené plochy“
a jmenovala členy výběrové komise.

Plné znění návrhů a usnesení najdete
na www.praha21.cz - Samospráva -
Rada MČ

Karla Jakob Čechová, radní
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Městská část vyhlásila od 1. května
Soutěž o nejhezčí předzahrádku,
zahrádku, okno, balkón v Újezdě nad
Lesy, která potrvá do 30. září s vyhlá-
šením vítězů v listopadu 2012.
Podrobný text vyhlášené soutěže je
umístěn na www.praha21.cz nebo je
k dispozici u paní Hájkové na ÚMČ
Praha 21, kancelář č. 17,
tel. 281 012 928

„Volám tě, sluníčko, vyjdi aspoň ma-
ličko…„ to si zpívaly děti z mateřské
školy Sedmikrásky v autobuse, když
jely na výlet do Muzea čokolády. Slu-
níčko trošku vylezlo, ale děti mnohem
více rozzářil pohled na čokoládovou
ordinaci, kde se seznámily s novou ne-
mocí – „ Čokoholismus“. Tuto zvláštní
nemoc prý vyléčí zase jenom čokoláda,
kterou děti ochutnaly a pro případ dal-

Dřevěné cedule pro umístění Lesní galerie Klánovickým lesem, lavičky, koše a cvičební prvky pro všechny generace v prů-
seku nad kanalizací, připravil Újezdský STROM o.s. v rámci dobrovolnického programu s firmou DHL a spolupráce s LČR.

Vítejte na cestě Tam a zpátky za zvířátky!
Újedský STROM o.s. a spolupracovníci

Mezi pátkem 13. 4. a nedělí 15. 4. 2012
zničil neznámý vandal informační ce-
duli a odpadkový koš na upravované
lesní cestě ke škole, na rozcestí štěr-
kové a lesní cesty v myšleném prodlou-
žení ulice Čenovické. Cedule byla spolu
s ostatními připravena pro umístění
naučné stezky - Lesní galerie, kterou vy-
tvořily děti Masarykovy ZŠ. Naučná
stezka má být otevřena ve spolupráci
s MČP21 dne 14. 5. 2012
Podnět v vyšetření tohoto vandalského
činu byl dne 16. 4. 2012 předán Polici
ČR, oddělení Újezd nad Lesy, Lišická
1502

Zita Kazdová

D E N Z E M Ě 2 0 1 2
v Újezdě nad Lesy

Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 21 vyzývá občany k bez-
platné pomoci při dlouhodobější
údržbě zelených ploch při komunika-
cích. Zájemci mohou kontaktovat pra-
covnice odboru životního prostředí
paní Slabochovou, paní Nejtkovou
a paní Kopeckou, kancelář č. 1, přízemí
budovy ÚMČ Praha 21,
tel. č. 281 012 963-43,49,

email:dana.slabochova@praha21.cz;
martina.nejtkova@praha21.cz;
martina.kopecka@praha21.cz .

DEN ZEMĚ vyvrcholí dne 14. května od
11 do 17 hodin v parku u Masarykovy
ZŠ (Čentická ul.). Ve spolupráci s odbo-
rem ochrany prostředí MHMP budou
v parku umístěny propagační stánky
společností Pražské služby, EKO-KOM
a Koniklec. Děti si mohou zasoutěžit
v oblasti ochrany životního prostředí
a získat drobné upomínkové předměty
ekologicky zaměřené. Pro všechny ob-
čany je připraveno mnoho informací
a ukázek týkajících se odpadů, energe-
tiky a životního prostředí. Zájemci o eko-
logickou dopravu se mohou těšit na
ukázku elektroskutru.
V lokalitě rodinných domů IPB Real
proběhne výsadba stromů.
V 16 hodin dojde ke slavnostnímu ote-
vření naučné stezky LESNÍ GALERIE
Klánovickým lesem. Na realizaci na-
učné stezky se podílejí žáci Masarykovy
základní školy, občanské sdružení
Újezdský strom, ÚMČ Praha 21, Lesy
České republiky, s.p. a firma DHL.

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

Zprávičky z naší školičky
ších příznaků této nemoci si čokolá-
dové pilulky také odvezly do mateřské
školy. Obrázky, které děti namalovaly
čokoládou, nám ještě dlouho provoněly
všechny šatny.
Možná díky tomu, že děti dostávaly lé-
čivé čokoládové pilulky pro stálý úsměv
a dobrou náladu, se s chutí pustily do
nacvičování malého divadelního před-
stavení, se kterým potom vystoupily na

Přehlídce mateřských škol v divadle
v Gongu ve Vysočanech. Z dětí byla
rázem drobná zvířátka, kterým chtěla
myška nedopatřením zničit domeček….
A jak to dopadlo? Jako v každé pohádce
- dobře.

A tak bychom rádi všem na závěr po-
přáli krásné jarní sluníčkové dny plné
pohody – prostě život jako v pohádce.

Za mateřskou školu Sedmikrásku
Bc. Kamila Marvanová

Vandalský či předán Policii ČR

Cyklisté (i v Újezdě) vítáni!
Před dvěma roky jsem u příležitost nastupujícího jara poslal do Újezdského
zpravodaje zamyšlení nad pozitivní rolí, jakou dovede sehrát jízdní kolo nejen
pro zdraví cyklistovo, ale také jako významný dopravní prostředek pro pohyb
ve městě. Tehdy jsem si posteskl nad nepříliš dobrým vztahem k cyklistice
v Újezdě, kde systém jednosměrných ulic nutí cyklisty porušovat předpisy, ať už
jízdou v protisměru nebo po chodníku. K článku jsem tehdy doplnil i fotografie
toho, jak to řeší jinde, v daném případě v Jeseníku, a to jednoduchou doplňko-
vou značkou.
Při procházce předjarním Újezdem jsem objevil, že už i u nás máme příklad ta-
kového řešení, jak je vidět na obrázcích pořízených na rohu ulic Veletovské a Hod-
kovské a na opačné straně ulic Hodkovské a Velimské. Tady sice značka poněkud
utrpěla, ale i tak pro Újezd platí to, co vídáme např. na tabulkách při cyklostez-
kách na jižní Moravě – Cyklisté vítáni!

Jiří Sikač

Plánek naučné stezky„Lesní galerie“
viz plakátek na titulní straně
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Možnost projet se po
Klánovickém lese a při-
tom si otestovat své
orientační schopnosti

nabídne závod Klánovické MTBO. Ten se odehraje
v neděli 20. 5. a zváni jsou všichni bez rozdílu
věku. Pro nejmenší děti do 6 let bude připraven
veselý miniorienťák v blízkosti areálu závodu
(v prostoru Klánovické základní školy). Ti starší se
již mohou vydat na kole spolu se svými rodiči na
závod, jehož podstatou bude nasbírat co nejvíce
bodů během hodinového limitu. Pro závodníky
starší 15-ti let je časový limit 90-ti minutový.
Všichni obdrží před startem mapu, na níž budou
zobrazeny rozdílně hodnocené kontrolní body, ke
kterým musí závodníci dorazit.
Závod je součástí Újezd.net „Seriálu tří závodů pro

TJ Sokol Újezd nad Lesy – oddíl tenisu
Připravujeme kurty na jarní sezónu, v době, kdy vyjde tento zpravodaj, se již bude hrát, veškeré infor-
mace najdete ve skříňce na kurtech, popřípadě dám informace na tel. 603 172744. V průběhu června
opět uspořádáme otevřený turnaj, jednu sobotu ve čtyřhře a jednu ve dvouhře. Kurt lze opět po dohodě
pronajmout, především jsou volné dopoledne a odpoledne do 17,00, žáci a studenti Újezda, kteří měli
v minulých letech o prázdninách vstup zdarma, budou moci za určitých podmínek chodit zdarma
i mimo prázdniny.

František Sedlák

BĚH NADĚJE, běh pro zdraví

Datum: neděle 13. 5. 2012
Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově
Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 261do Újezda nad Lesy,

zastávka Blatov,
autobus č. 163 z metra A stanice Depo Hostivař
nebo vlakem do Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut.
Z autobusové zastávky bude značeno. Ze zastávky Blatov cca 100 m ve směru
jízdy autobusu, u Pizzerie přejít na druhou stranu vozovky k restauraci Stodola
a odtud značeno cca 300 m ke startu.

Přihlášky: na startu od 8:00 hod., končí nejpozději 15 minut před startem přísl. kategorie.
Startovné: 10,- Kč předžactvo a žactvo

30,- Kč dorost a dospělí
Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou k závodu potvrzují svou
zdravotní způsobilost. Je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!
Závody jsou zařazeny do Poháru Pražských běžeckých nadějí 2012
V kategorii Přípravka III mohou startovat i mladší závodníci, pokud chtějí být započítáni do Pohá-
ru Pražských běžeckých nadějí 2012

Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží medaile, poháry a ceny od

sponzorů závodu. Kategorie broučci a berušky nebude vyhlašována, závodníci
obdrží drobné ceny ihned po doběhu kat.

Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží drobné občerstvení. V místě startu bude
možné zakoupit občerstvení.

V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé kvalitní sportovní oblečení fy Joky.

Kategorie:

přípravka I - dívky 2005, 2006 300 m 9:00
přípravka I - chlapci 2005, 2006 300 m 9:10
přípravka II - dívky 2003, 2004 300 m 9:20
přípravka II - chlapci 2003, 2004 300 m 9:30
přípravka III dívky 2001, 2002 800 m 9:40
přípravka III chlapci 2001, 2002 800 m 9:50
berušky do 3 let 2009 a mladší 50 m 10:00
broučci do 3 let 2009 a mladší 50 m 10:10
berušky 4 - 5 let 2007, 2008 100 m 10:20
broučci 4 - 5 let 2007, 2008 100 m 10:30
vyhlášení I. bloku 10:40
mladší žákyně 1999, 2000 800 m 11:00
mladší žáci 1999, 2000 800 m 11:10
starší žákyně 1997, 1998 1600 m 11:20
starší žáci 1997, 1998 1600 m 11:20
vyhlášení II. bloku 11:40
dorostenci 1995, 1996 3300 m 12:00
dorostenky 1995, 1996 3300 m 12:00
ženy A do 34 let včetně 1994 - 1978 3300 m 12:00
ženy B 35 let a více 1977 a starší 3300 m 12:00

muži A do 39 let včetně 1994 - 1973 5500 m 12:30
muži B 40-49 let 1972 - 1963 5500 m 12:30
muži C 50-59 let 1962 - 1953 5500 m 12:30
Muži D 60 let a více 1952 a starší 5500 m 12:30
vyhlášení III. bloku po doběhnutí hlavního závodu

info: Zuzana Olšanová mail: Zuzana.Olsanova@cdt.cz, telefon 607148116
info: Radka Kohoutová mail: kohoutova.radoslava@seznam.cz, telefon 777157075
info: Martin Olšan mail:olsan.martin@email.cz, telefon:723067675
info: Barbora Plzenská mail: Plzenska@spojstav.cz, telefon 777636210

ŠŠSSKK ÚÚjjeezzdd nnaadd LLeessyy -- ooddddííll lleehhkkéé aattlleettiikkyy vvee ssppoolluupprrááccii
ss MM ssttsskkoouu áássttíí PPrraahhyy 2211
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Občanské sdružení
„Tři pro Zdraví“

www.triprozdravi.cz

Orientační závod v Klánovicích
pro celou rodinu

Zdraví“, který vstupuje do třetí sezóny s mottem
„Když zážitek je víc než výkon“. Jedna z pravidel-
ných účastnic Iva Taške to potvrzuje„Odhoďte
ostych a obavy, zda na to máte! Záleží přeci jen na
vás, jaké tempo si určíte, závody jedete pro sebe.“
Handicapovaní cyklisté ze sdružení Černých koní
Vás svou aktivní účastí přesvědčí, stejně jako loni,
že závod je opravdu pro každého a sami si budete
moct vyzkoušet jízdu na handbiku. Vždy pestrý
doprovodný program nově doplní i koncert hu-
dební skupiny a na závodníky čeká tombola se za-
jímavými cenami od našich partnerů.
Na webové stránce závodu www.triprozdravi.cz
získáte kompletní informace a můžete se tam také
přihlásit na naše závody.

Tomáš Eisner, Tři pro zdraví

Cesta od autobusu ke startu

V sobotu 19. 5. 2012 se bude v Klánovicích konat
pátý ročník Běhu naděje, jenž navazuje na velmi
úspěšný Běh Terryho Foxe.
Srdečně zveme všechny příznivce pohybu, kteří si
rádi zaběhají na čerstvém vzduchu. Kromě pří-
jemného prostředí Klánovického lesa si užijete
i doprovodný program s hudbou, soutěžemi,
občerstvením a kulturním programem. Součástí
dopoledne bude úspěšný knižní bazar, který po-
řádá už poněkolikáté klánovická knihovna. Na své
si přijdou běžci, cyklisté, sportovci na kolečkových
bruslích, chodci, rodiče s kočárky i lidé s pejsky.
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rako-

viny, nemoci, která zasahuje do života mnoha lidí.
Výtěžek běhu je celý věnován na výzkum rako-
viny. V loňském roce vybraly a odevzdaly Kláno-
vice nejvíce peněz v republice, za což všem
přispěvatelům děkujeme. Nejen o rozdělení fi-
nančních prostředků se můžete více dozvědět na
webových stránkách Běhu naděje.
Akce bude odstartována od klánovické školy.
Zápisy začínají v 8.30 hodin, samotné běhy od 10
hodin. Opět budou připraveny různé trasy.

Za organizační výbor
Jolana Fuchsová



V sobotu 24.
března 2012
se konala v
Polyfunkční
b u d o v ě

oslava Dne učitelů. Uspořádalo ji Újezd-
ské muzeum ve spolupráci s Masary-
kovou ZŠ. Protože šlo současně o oslavu
420. narozenin J. A. Komenského, sna-
žili jsme se o důstojnou úroveň akce.
Oslavy zahájilo vystoupení téměř čtyři-
cetičlenného pěveckého sboru Canto-
ria. Jeho jádro tvoří učitelky převážně
z Prahy 9, vedené sbormistryní paní
Mgr. Jaroslavou Halamovou. Klavírní
doprovod zajistila paní profesorka
Svatoňová.
Vystoupení tvořená písněmi různých
národů i žánrů, sklidilo nadšený po-
tlesk všech posluchačů. Po skončení
koncertu se obecenstvo přesunulo do
prostor muzea. Tam mohlo shlédnout
zajímavou a přitažlivou výstavu o vý-
voji újezdského školství. Kurátorkám
výstavy Ing. Evě Danielové a Mgr. Aleně
Svatošové se podařilo shromáždit a za-
jímavou formou prezentovat doklady
o pedagogické činnosti újezdských
učitelů.
Jsme rádi, že jsme tak mohli společně
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Újezdské muzeum informuje

Ve čtvrtek 22. dubna se věrní zájemci
o chůzi a o historii sešli na konečné sta-
nici tramvaje č. 9 a odtud odjeli na Olšan-
ské náměstí, kde poznávání Žižkova
začínalo.
Organizátorka Mirka nás krátce sezná-
mila s historií této městské části, kterou
nechal založit již v roce 1358 Karel IV.
jako „hory viničné“ a nechal osázet
okolní stráně vinou révou. Roku 1849
se jmenovala tato část Vinohrady, od r.
1867 Královské Vinohrady, v r. 1875
byla rozdělena na Žižkov a Král. Vino-
hrady. V r. 1881 povýšil císař František
Josef I. Žižkov na samostatné město,
které bylo pak v r. 1922 připojeno
k Praze.
Procházeli jsme Žižkovem, který jsme
vlastně neznali a poslouchali vyprávění
o známých osobnostech, které zde byd-
lely i o význačných a zajímavých objek-
tech.
První byla Neumanova vila postavená
na „stráni chudých lásek“ a kostelík Sv.
Rocha na Olšanském náměstí. Pokra-
čovali jsme přes Mahlerovy sady kolem
starého židovského hřbitova a posadili
se na Škroupově nám. Prošli jsme Ku-
belíkovu ul., která tvoří pomyslnou hra-
nici mezi Žižkovem a Vinohradami. Pro-
cházeli jsme ulicemi a při zastávkách

byl název besedy, která proběhla ve čtvrtek 5. dubna 2012. Pan plk. v.v. Ing. Jan
Vondráček, v současnosti publicista ANLET, nás seznamoval se svým působením
v mírové misi v Iráku, před dvaceti lety, kde setrval po dobu sedmi měsíců. Nej-
prve se představil a na úvod nás jeho manželka seznámila s geografickou polohou
a pohnutou historií dané země, zmítanou nesčetnými válkami. Poté plk. Von-
dráček vyprávěl o smyslu a poslání mise OSN - UNGCI (United Nations Guards
Contingent in Iraq). Na misi se podílely osoby z těchto států: Ghana, Rakousko,
Thajsko, Dánsko, Polsko, Fidži, Řecko, Nepál, Filipíny a Československo. Meziná-
rodní vojenské a policejní síly zajišťovaly bezpečnost složkám programu huma-
nitární pomoci při rozdělování potravin, zdravotnických potřeb a další humani-
tární pomoci lidem Iráku na severu země, Kurdistánu (Dohuk, Erbil, Suleymania)
a na jihu v okolí Basry. Vyprávěl o zničených vesnicích, kde přežívající obyvatelé
bydleli ve stanech, nebo pod přístřešky, vzhledem k tomu, že režim Sadama Hu-
sajna celá města a vesnice zničil. Své vyprávění doprovázel autentickými foto-
grafiemi. Poutavé bylo jeho vyprávění o způsobu života, stravování a chování se
v exotické a nábožensky odlišné zemi. Dozvěděli jsme se hodně o něčem, o čem
jsme měli jen matné představy. Beseda byla zajímavá a nikdo nespěchal s jejím
ukončením.

Eva Štrasmajrová, SPCCH

Třetího dubna 2012 se konala v pro-
storách Masarykovy ZŠ charitativní
akce Škola pro UNICEF. A to již po-
šesté! Cítím milou povinnost řediteli
školy panu Mgr. Miroslavu Kurkovi,
paní učitelce Evě Hegyiové, paní Pa-
zourkové a všem učitelům a vychova-
telům, kteří se na přípravě tohoto
pěkného odpoledne podíleli, upřímně
poděkovat.
Díky patří i rodičům, prarodičům

napsal o údajném křičení zástupců VV v minulém ÚZ
místostarosta Kyzlink a svým článkem „Cenzura a uzavře-
nost radnice“ sám sebe usvědčil, že je to přesně to, čím se
řídí. Člověk už neví, zda se má smát, nebo plakat.
Pan Kyzlink ve svém článku uvedl, že: „Redakční rada (RR)
ÚZ je složena po jednom ze zástupců všech stran zastou-
pených v zastupitelstvu“, a to přesto, že Rada MČ, jíž je sou-
částí, odmítla právě pouze zástupce VV do RR jmenovat.
Místní klub VV si na tuto diskriminaci 7. 7. 2011 písemně
stěžoval. Starosta Roušar blahoskloně odpověděl, že „stíž-
nost není oprávněná, protože o kandidátech strany VV do
RR bylo řádně hlasováno, ale se záporným výsledkem“!
Tomu navíc předcházelo v 6/2011 veřejné prohlášení místo-
starosty Slezáka na ZMČ, že navržení zástupci z VV do RR
jsou pro Radu MČ nepřijatelní a ať si VV navrhnou někoho

s akcí Masarykova ZŠ – Den otevřených
dveří ocenit náročnou práci všech uči-
telů Masarykova ZŠ i všech mateřských
škol.
Věříme, že ocenění a pochvala ná-
vštěvníků obou akcí dodá kolektivu
Masarykovy ZŠ, vedeném ředitelem
Mgr. Miroslavem Kurkou i mateřským
školám, vedených jejich ředitelkami,
chuť do další práce.

V termínu od 28. dubna do 19. května
2012 máte možnost shlédnout v našem
muzeu zajímavou výstavu, kterou
celou připravila újezdská organizace
Junák ke stému výročí Skautského
hnutí v Čechách.
Zveme rovněž na již 4. ročník výtvarné
tvorby dětí od 3 do 15 let pod názvem
„Pohádky našich babiček“. Výtvarné
práce dětí se předávají na obvyklých
místech, tj. ZŠ I. a II. stupeň a ve všech
MŠ, do 17. května 2012. Dne 21. května
2012 je vyhodnotí porota a vítězné
práce budou vystaveny v muzeu při
vernisáži ve čtvrtek 24. května 2012
v 17:00 hodin a vítězné děti budou od-
měněny.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

„Vzpomínky na Irák“

Díky!
a všem těm, s jejichž pomocí děti vy-
tvořily krásné věci s velikonočními
motivy a napekly spoustu slaných i
sladkých dobrot.
Výsledek všeho toho snažení dopadl
na výbornou. „Adoptovalo“ se 108 pa-
nenek, a tak bude moci být 108 dětí

proočkováno proti základním, život
ohrožujícím, dětským nemocem!
Z vašeho Újezdu jsem odjížděla plná
pěkných dojmů ze setkání s dětmi
i s těmi všemi, kteří jim jsou dobrým
příkladem.
S přáním pěkných jarních dní a se
srdečným pozdravem

Pavla Gomba,
ředitelka UNICEF ČR

poslouchali o známých umělcích, Jaro-
slavu Haškovi, Xeně Longenové a jejím
manželovi Arturovi, o S. K. Neumanovi,
Viktoru Dykovi, F. Gellnerovi, Jaroslavu
Seifertovi, V. Burianovi, J. Ježkovi a mno-
ha dalších. Zastavili jsme se u několika
budov škol - Německé školy v ul. Jese-
niově, reálného gymnazia na Sladkov-
ského nám., dozvěděli se o střední
odborné škole bytových řemesel v ul.
Tomáše ze Štítného a dalších. Prošli
jsme kolem žižkovské radnice, kde se
dvakrát ženil Václav Havel, kolem pa-
láce Akropolis, viděli Atrium, kde je
umístěn raně barokní kostel Povýšení
sv. kříže u morového hřbitova.
Obdivovali jsme vyhlídku na Prahu
a žižkovskou televizní věž. Občerstvili
jsme se v jídelně a kavárničce pěkného
Domova pro seniory. Vycházku jsme za-
končili návštěvou Armádního muzea
Žižkov, jehož expozice jsou věnovány
historii I. i II. odboje a historii čs. armá-
dy od roku 1918 do roku 1939.
Unavení, ale plní dojmů a nových po-
znatků o „Městě Žižkově“ jsme podě-
kovali Mirce a jeli domů. Pojďte příště
s námi Stromovkou do Bubenče. Zna-
losti a výklad M. Branžovské stojí
opravdu za to.

Eva Štrasmajrová

Procházka „MĚSTEM ŽIŽKOVEM“

Opakovaná lež se stává pravdou,

Volá posluchač radia Jerevan: „Je
pravda, že v Košicích zabili Rusa?“
„ Ano, odpovídá hlas na druhé straně,
ale nebylo to v Košicích, ale v Kostnici
a nebyl to Rus ale Hus.“
Vzpomínka se probudila při čtení
březnového čísla čtvrtletníku „SÚL“
pana Duchka. Jako zastupitele mne
především zaujal článek „Absurdní
divadlo“ popisující jednání zastupi-
telstva..
V úvodu se dočítám, že než byl schvá-
len program zasedání, zastupitelé
ODS odešli z jednacího sálu. Po od-
chodu třetiny členů zastupitelstva
tak už prý schválení programu v po-
době, která vyhovovala pouze sou-
časnému vedení nic nebránilo. Dále

Pane Lameši,

z pověření RMČ Praha 21 Vám sděluji, že Rada MČ Praha 21 od minulého hlasování o zástupci klubu VV v Redakční radě
Zpravodaje neobdržela návrh na jiného kandidáta, o kterém by mohla RMČ hlasovat. Jak jsem Vás v minulosti infor-
moval, nezískal jste Vy ani zastupitel Duchek potřebný počet hlasů pro vaše zvolení.

Rada městské části Praha 21 doporučuje klubu VV, aby navrhl jiného kandidáta, protože postoje jednotlivých členů RMČ
k vaší účasti v Redakční radě Zpravodaje se nezměnily.
Dovolím si Vám připomenout, že ještě před prvním hlasováním Rady o zástupcích jednotlivých volebních stran jsem
Vás požádal, aby klub VV navrhl i jiného, ne tak konfliktního kandidáta, aby nevznikla patová situace, pokud by vás RMČ
nezvolila. Upozornil jsem Vás, že kvůli vašim osobním a urážlivým útokům na jednotlivé členy Rady nemusíte získat
potřebnou podporu, tím spíš, že nikdo z nás není povinen hlasovat pro návrh, se kterým se neztotožňuje.
Odmítl jste, považoval jste to za nepřijatelný nátlak. Bylo to Vaše rozhodnutí, Vaše volba, na kterou máte právo. Naším
právem je však nepodpořit kandidáty, s nimiž nesouhlasíme.
S odstupem měsíců konstatuji, že je Vaší osobní zodpovědností, že klub VV Praha 21 doposud svého zástupce v Redakční
radě nemá, ačkoli jej mohl mít od samého počátku.

RMČ o účasti Vaší nebo účasti pana zastupitele Duchka v Redakční radě Zpravodaje opakovaně hlasovat nebude.
Navrhnete-li jiného zástupce, budeme o něm hlasovat na nejbližším zasedání RMČ.

S pozdravem
Pavel Roušar, starosta

Jsme světoví, máme vlastní „Rádio Jerevan“!
autor, pan Lameš, pokračuje, že: „poté
vyhlásil starosta Roušar minutu ticha
za zemřelého prezidenta pana Václava
Havla“.
Ano, zastupitelé ODS skutečně odešli
z jednacího sálu. Neodešli však před
schválením programu, jak se píše, ale
po něm. Minuta ticha se nekonala
„poté“. Ano, byla součástí, ale jednání
jí bylo zahájeno.
Taktéž článek pana Duchka popisující
stejné jednání trpí stejným neduhem -
přehazování událostí a posouvání ci-
tátů z jejich kontextu, to vše zřejmě
v zájmu literárního účinku díla. Také
zde tvoří minuta ticha za Václava
Havla až jakýsi střed oblouku vyprá-
vění.

Absurdní divadlo nenastalo tím, že si
vedení schválilo program bez ODS, ale
tím, že ODS odešla po prohlasování
několika svých bodu. Ty pak byly poc-
tivě projednány, aniž by byl přítomen
adresát.
Pokud jste milovníky vtipů „Rádio Je-
revan“, neváhejte a sáhněte po no-
vém újezdském médiu. Aby však byl
váš zážitek dokonalý, doporučuji se
předem seznámit s realitou. Bez toho
vás čtení zdaleka tak nepobaví.

15. 3. 2012
Michael Hartman,

zastupitel Otevřený Újezd

Redakčně zkráceno a upraveno,
celý text najdete na www.praha21.cz

jiného.
Jinými slovy, Rada MČ se vměšuje do politického subjektu
demokraticky zvoleného do zastupitelstva a chce mu dik-
tovat koho smí do RR nominovat! Z jakého asi důvodu?
A jak je možné, že druhý muž v obci si nepamatuje, že
osobně jmenování zástupců VV do RR nepodpořil?
Ztratil snad z dojíždění do Újezda pamět?
Nebo má tolik práce s odkláněním poloviny své mzdy pro
stranickou kolegyni a radní K. J. Čechovou, že takto přezí-
ravě jedná? Proč jí vůbec platí?
Když píše o pravidelných besedách s občany formou kula-
tých stolů, které se nekonají, nebo o záznamech z jednání
zastupitelstva, kdy téměř každý je zkrácen, dělá si z lidí le-
graci? Opravdu TOP místostarosta.

Petr Duchek, zastupitel

Otevřený dopis klubu VV Praha 21
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„ROK 2012 – ROK AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ“
Jak se žije obyvatelům Domova pro seniory v Praze 9 - Běchovicích
Od 15:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, P - 9
Vyprávět bude ředitelka domova paní PhDr. Melanie Zajacová.
Všechny zájemce srdečně zve SPCCH.

Probudím se včera – kino
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz

CELODENNÍ VÝLET NA SLAPY
Odjezd v 7.00 hod od Štangla a z Blatova. Návrat do Prahy v 18:30 hod.
Přihlášky I. Krajzingrová 246 082 247, V. Novotná 281 970 108.
Srdečně zve Sdružení důchodců.

14. ročník Memorial Lucie Hanušové – běžecký závod – I. část
9:30 - 21:00 hod v Zámeckém parku v Dolních Počernicích.
Běžecký závod s doprovodným programem, na závěr Fire show.
Pod záštitou primátora Prahy Doc. Bohuslava Svobody a Policie ČR Kraje hl. m. Prahy.

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

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY B MUŽSTVO PROTI ŠEBEROVU
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici. Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

14. ročník Memorial Lucie Hanušové – běžecký závod – II. část
9:30 -13:00 hod v Zámeckém parku v Dolních Počernicích
Běžecký závod a vyhlášení výsledků
Pod záštitou primátora Prahy Doc. Bohuslava Svobody a Policie ČR Kraje hl. m. Prahy.

Scrapbookový kurz - tvorba přáníček - tvořivé dílny
14:00 -17:00 h. Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Den osvobození a vyhlášení Čestného občana a Občana roku 2011 Újezda nad Lesy.
10.00 hod zahájení v parku před vchodem do Masarykovy základní školy
10:30 hod vyhlášení Čestného občana a Občana roku v divadelním sále, neformální
beseda Srdečně zve starosta MČ Praha 21 Pavel Roušar

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY A MUŽSTVO PROTI BOHEMIANS
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici. Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

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

Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití – divadelní přestavení
Od 16.00 hod Divadlo u Valšů, doprava vlastní, cena 130,-Kč. Pořádá pro své členy
SPCCH

GO - NEJSTARŠÍ DESKOVÁ HRA
Od 17:00hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9
Srdečně zve KVA a Pagoda o.s.

Křeslo pro hosta Gabriela Vránová a Ondřej Kepka
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz.

POJEĎTE S NÁMI NA KLEPEC- 1. LETOŠNÍ CYKLOVÝLET
Sraz v 10:00 hod před ÚMČ Praha 21, cíl hora Klepec. Celkem se ujede cca 40 km,
návrat kolem 16:00 hod. Srdečně zve Komise volnočasových aktivit MČ Praha 21.

DEN MATEK PRO SENIORY
Od 14:00 hod v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici
K posezení je připraven kulturní program. Všichni jste srdečně zváni a my se
budeme těšit na příjemně prožité sobotní odpoledne ve vaší společnosti.
Zve Odbor občansko správní MČP21

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

TŘETÍ COUNTRY BÁL– k poslechu a tanci hraje skupina SEMENÁČI
Od 20.00 hod v sále Polyfunkčního domu, Staroújezdská 2300
Vstupné 100,-Kč, újezdští senioři 80,-Kč. Srdečně zve MČ Praha 21

BĚH O POHÁR STAROSTY aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU 7. ROČNÍK
Od 9:00 hod začátek u lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově,
ul. Pilovská
Srdečně zve Školní sportovní klub Újezd nad Lesy – oddíl lehké atletiky a MČ Praha 21

Kocour v botách – kino
Od 16:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice,
více na www.kcnovabeseda.cz

DEN ZEMĚ V ÚJEZDĚ NAD LESY
10:00 -17:00 hod v parku u Masarykovy ZŠ (Čentická ul.).
Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí MHMP budou v parku umístěny propa-
gační stánky společností Pražské služby, EKO-KOM a Koniklec.
10:30 hod v ulici Polenská u dětského hřiště (IPB Real) - výsadba stromů za účasti
veřejnosti.
16:00 hod slavnostní otevření naučné stezky LESNÍ GALERIE Klánovickým lesem.

Proč děti potřebují hranice - přednáška
10:00-11:30 hod, Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice, více na www.kcnovabe-
seda.cz.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI S LIBUŠKOU
Od 15.00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21
Vezměte si papír a tužku na praktická cvičení. Srdečně zve SPCCH

Blues Jam Session– přijďte poslouchat a zahrát si blues
Od 19:30 hod, Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz.

Klánovice čtou seniorům – první setkání pravidelného cyklu
Od 10:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice,
více na www.kcnovabeseda.cz.

Václav Kořínek – Šamanská show v rytmu bubnů - koncert
Od 19.30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice,
více na www.kcnovabeseda.cz.

IMPROVIZACE TU – divadelní představení
Od 19:00 hod v divadelním sále Masarykovy ZŠ, Čentická ul., vstupné 70,-Kč.
Více na www.divadlotu.webnode.cz

JARNÍ KONDIČNÍ VÝLET DO ZÁPADNÍCH ČECH
Odjezd v 7.00 hod z parkoviště prodejny Lidl
Návštěva zámku Chyše včetně zámeckého parku a prohlídka pivovaru s ochutnávkou
piva, oběd a procházka parkem. Pokračuje se na hrad Rabštejn-krásná vyhlídka, dále
do kláštera v Plasech. Cestou domů zastávka v Mariánské Týnici, kde je překrásný
kostel Zvěstování Panny Marie od J. B. Santiniho. Cena 280,-Kč. Srdečně zve SPCCH.

Sherlock Holmes : Hra stínů - kino
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz

Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Učňovská 1
Od 18:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz.

ZÁJEZD NA SLOVENSKO Bratislava – město na Dunaji a návštěva hradu Děvín
Odjezd v 6:00 hodin od Lidlu v Újezdě nad Lesy
Podrobnosti sledujte na vývěskách. Přihlášky: pí Vacková 28197 2364, pí Krajzingrová
246 082 247, pí Šebíková 2122 83202, pí Novotná 28197 0108.
Srdečně zve Český zahrádkářský svaz a Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy.

Běh naděje 5.ročník, navazuje na velmi úspěšný Běh Terryho Foxe.
Zápisy začínají v 8:30 hod, start od 10:00 hod u Klánovické školy, doprovodný
program.
Za organizační výbor Jolana Fuchsová

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

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY A MUŽSTVO PROTI TŘEBORADICÍM
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici.
Předzápas od 14.00 hod proti Zbraslavi.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

„Když zážitek je víc než výkon“ -
3. sezona Újezd.net „Seriálu tří závodů pro Zdraví“
Orientační závod pro celou rodinu – „Klánovické MTBO“ tentokrát v Klánovicích
Informace a přihlášky naleznete na www.triprozdravi.cz . Srdečně zve Tomáš Eisner.

Kde vzal zajíček mrkvičku a jiné záhady – Klánovice čtou dětem
Od 16:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz

Malování hennou – tvořivé dílny
14:00-17.00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice,
více na www.kcnovabeseda.cz

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY B MUŽSTVO PROTI DOLNÍM MĚCHOLUPUM
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici. Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MČ P21
pracovní setkání s veřejností – představení prvního koncepčního dokumentu MČ P21
18:00 - 20:00 hod v divadelním sále Masarykovy základní školy (vchod z Čentické ul.)
Dokument naleznete na www.praha21 - Aktuality.
Těší se na vás Strategický tým MČ Praha 21
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KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (květen 2012)
Soukromý vesmír – kino
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz

Správné proudění energie– návrat k vitalitě – přednáška
10:00 - 12:00 hod, Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice.
více na www.kcnovabeseda.cz

Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Učňovská 1
Od 17:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice,
více na www.kcnovabeseda.cz.

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

POHÁDKY NAŠICH BABIČEK V ÚJEZDSKÉM MUZEU
Vernisáž a vyhodnocení soutěže výtvarné tvorby dětí od 3 do 15 let
Od 17:00 hod v Újezdském muzeu, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Srdečně zvou Muzejní rada, Masarykova ZŠ, Knihkupectví nad Lesy a MČ P21

Čtyři slunce – kino
Od 19:30 hod, Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz

XII. Klánovické jarní kolo 2012
13:30 -14:15 hod start v Blešnovské č.766, Klánovice, ! Přilba je povinná !
Lesní okruh s průjezdními kontrolami a soutěžemi, děti do 10-ti let v doprovodu
dospělých, účastnický list pro děti je poukázkou pro odměnu v cíli.
Pořádá WAGNER jízdní kola – prodej servis

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Stálá expozice a„Výtvarné práce dětí od 3 do 15 let na téma Pohádky našich babiček“

Klánovice pro Claireton – beneOční koncert
16:00 -19:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice,
více na www.kcnovabeseda.cz

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY A MUŽSTVO PROTI LIBUŠI
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici. Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

Pohádkový les v Klánovicích
Start 9:00-12 :00 hod na fotbalovém hřišti v Klánovicích, V Jehličině 391
Les plný pohádkových postav pro děti 2-8 let a jejich rodiče, startovné dobrovolné.
Pořádá Pohádkové Klánovice o.p.s., více na www.pohadkoveklanovice.cz

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

PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ TÁBOR 2012
PARK HOLIDAY (Praha 10-Benice)

v období letních prázdnin
každý týden: pondělí- pátek 8:30- 17:00

pro děti od 6- 15 let všech herních úrovní
cena: 5.000,-Kč Info: tel. 608 972 425, 

www.tenis.kvalitne.cz,                www.parkholiday.cz

ZÁPIS
Lesní dětský klub V mechu a kapradí, instituce pro předškolní vzdělávání inspirovaná
lesními mateřskými školkami, pořádá v sobotu 26.5. 2012 zápis pro děti ve věku od
3 do 7 let. Výuku zakládáme na principu Respektovat a být respektován a učení
zkušeností v přírodě. V pedagogickém plánu také využíváme prvků alternativních
pedagogických systémů. Informační schůzka a zápis proběhnou v prostorách Úřadu
městské části Praha - Klánovice, ulice U Besedy 300, od 8:00 do 16:00. Přihlášku a bližší
informace o klubu najdete na www.vmechu.cz nebo na emailové adrese:
lesniskolka@vmechu.cz. Umožněte svým dětem zcela netradiční způsob předškolní
výchovy, který nabízí lesní mateřské školky - „venku za každého počasí a bez zdí a plotů“.

SEKÁNÍ TRÁVY, ODVOZ
CENA DOHODOU

Tel: 721 880 806

Dopřejte si příjemnou relaxační
nebo sportovní masáž. 

Nově zavedené v „Kadeřnictví  Plhovská“.
Plhovská 1507 
Praha-Újezd nad Lesy
Nabízíme také možnost masáže  v soukromí 

u Vás doma.
Zaváděcí cena relaxační masáž  zad +šíje

285,- / 45 min.

Objednávky na t.č. 739 072 866

Příhody včelích medvídků- divadlo
Od 16:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice,
více na www.kcnovabeseda.cz

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY B MUŽSTVO PROTI TEMPU PRAHA
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici. Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

Příhody včelích medvídků- divadlo
Od 10:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice,
více na www.kcnovabeseda.cz

KVĚTNOVÁ VYCHÁZKA
„Střešovicemi do pozoruhodného Zahradnického centra Chládek“
Sraz v 9:30 hod v hale Masarykova nádraží. Pojďte s námi za inspirací pro naše
zahrádky. Možnost nákupu sadby. Srdečně zve SPCCH

„ PRUŘEZ NĚKOLIKA DRUHY MASÁŽÍ Z POHLEDU MASÉRA“
- beseda s Ing. Vratislavem Urbanem
Od 14.00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, P – 9
Účastníci se seznámí s jednotlivými typy masáží, na závěr ukázková masáž ruky.
Srdečně zve Komise sociální politiky a zdravotnictví MČP21

Pod střechami Paříže –sous les touist de Paris – divadlo
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice,
více na www.kcnovabeseda.cz

Twilight Sága: Rozbřesk 1. část – kino
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Klánovice,
více na www.kcnovabeseda.cz

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Sálá expozice a„Výtvarné práce dětí od 3 do 15 let na téma Pohádky našich babiček“

CESTA ZA POKLADEM SKŘÍTKŮ IV.
14:00 - 17:00 hod registrace a start na Multifunkčním hřišti v ulici Čentická
Cesta lesem pro děti od 1-8 let spojená s plněním úkolů 7 lesních skřítků.
Čekání na start vám zpříjemní spousta písniček, tanečků, soutěží a her pro děti.
Na všechny děti se těší Rarášek o.s.!!!
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MILAN PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� recyklát, tříděná zemina

�� přeprava materiálu

�� multikára, avia, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

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

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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

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

phone.újezd.net

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

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

Ú
placená inzerce

s

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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

� 603 505 987 

VŠE KOLEM DOMU

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

tel.: 603 719 066
po – pá 8:00 – 16:30 hod
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Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 14. května 2012.

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

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

602 260 264

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

placená inzerce


