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K datu 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek na mobilitu:
   osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v le-

tech 2012 a 2013 na základě přechodných ustanovení § 
38 odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., tedy na základě držitel-
ství průkazu mimořádných výhod typu ZTP a ZTP/P;

   osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v le-
tech 2012 a 2013 ve standardním správním řízení, jehož 
součástí bylo posouzení zdravotního stavu, dle legislativy 
účinné do 31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 
Sb.).

O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení 
klienti informováni prostřednictvím informačního dopisu 
zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i žádost 
o příspěvek na mobilitu. 
 Novou žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nej-
později 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek 
hned od ledna 2016. 

 Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat osobně 
nebo zaslat prostřednictvím České pošty. Žádost nelze 
podat před 1. 1. 2016 – takto podaná žádost by musela 
být zamítnuta (v prosinci 2015 těmto klientům stále trvá již 
dříve přiznaný nárok). 
 Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, 
která má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P, který byl přiznán 
podle předpisů účinných od 1. 1. 2014 a opakovaně se 
v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopra-
vována.
 Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří podali žádost o příspě-
vek na mobilitu v roce 2013, ale řízení o přiznání příspěvku 
bylo dokončeno až v roce 2014 (podle čl. IV bodu 3. zákona 
č. 313/2013 Sb.). Uvedení klienti nemusí podávat žádost 
o příspěvek na mobilitu, neboť je ÚP ČR povinen zahájit 
před 31. 12. 2015 správní řízení z moci úřední. ÚP ČR proto 
těmto klientům zašle v prosinci 2015 oznámení o zahájení 
správního řízení o přiznání této dávky.

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průka-
zů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů 
mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za 
nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, ne-
budou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity 
a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 
 Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky 
obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz.  Ten-
to typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný 
vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní 
průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už 
jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal 
vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem 
k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, 
je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na 
ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelo-
vat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli 
a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na 
konci roku.
 Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba 
doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu 
podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 
35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních 
jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou 
totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR 
přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat 
žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii 
a podepsali příslušný formulář, který dostanou na 
přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných 
výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní 
úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů 
OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 
31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat 
„Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté 
jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. 

Informace ÚP ČR - příspěvek na mobilitu po 31. 12. 2015

Upozornění ÚP ČR: Podoba nového průkazu OZP
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EDITORIAL

Vážení spoluobčané, 
rok 2015 je téměř za námi a jeho konec 
byl v naší městské části velmi dynamický 
a plný změn.

 V říjnu odstoupili ze své funkce oba mís-
tostarostové pí Jakob Čechová a p. Slezák, 
posléze byla vypovězena koaliční smlouva 
a v listopadu byli zastupiteli odvoláni zbylí 
tři členové Rady MČ, včetně starosty, p. 
Zdeňka Růžičky. Takže byť uplynulý rok byl 
bohatý na společenské události a přinesl 
do naší MČ mnohé investice, konec roku 
nám zamotal hlavy.
 Klíč k vyřešení zdánlivě neřešitelných 
úkolů spočívá velmi často v mezilidských 
vztazích, komunikaci, ochotě se dohodnout 
či najít společný kompromis. Úspěch je 
potom nezřídka založen na hledání toho 
lepšího v nás, zejména v oblasti aktivit, 

směřovaných ku prospěchu takových společenství, jakým 
je i naše městská část.
 Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za celoroč-
ní práci všem našim úředníkům, dále aktivním občanům, 

kteří pracují ve svém volném čase v komisích 
Rady MČ, pedagogům za trpělivost s našimi 
dětmi, újezdským spolkům za jejich dob-
rovolnickou činnost a Vám všem za to, že 
utváříte duši Újezda. Jsem si jistá, že Újezd 
nad Lesy je stále místem, kde stojí za to žít.
 Přeji Vám krásné prožití Vánoc s Vašimi 
blízkými, mnoho splněných přání a úspěš-
ný vstup do roku 2016. Naší městské části 
ze srdce přeji, aby do roku 2016 vstoupila 
s novým stabilním vedením a směřovala ku 
prosperitě a klidu.

Ing. Šárka Zátková,  
pověřená výkonem funkce starostky
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AKTUALITY

Újezd bezstarostně bez starosty aneb 
zemětřesení na zastupitelstvu
Zastupitelstvo Újezda nad Lesy 
odvolalo 11.listopadu na velmi 
emotivním jednání starostu 
Zdeňka Růžičku (10 hlasy ze 17) a  
11 hlasy pak oba zbylé členy rady 
MČ, Martina Kopeckého a Šárku 
Zátkovou  (všichni ANO). Tím vyvr-
cholila politická krize, během níž 
se rozpadla původní koalice. O ní 
jsme Vás informovali již v listopa-
dovém čísle ÚZ. Na tomtéž zastu-
pitelstvu nejenže nový starosta 
ani rada nebyli zvoleni, nýbrž se 
o tom ani nehlasovalo, nepadly 
žádné návrhy. Rozpadlou koalici 
totiž žádná nová nenahradila. 

Aby mohl úřad vůbec normálně 
fungovat, když není starosta, ani 
místostarosta, ani rada, může 
zastupitelstvo pověřit některého 
ze zastupitelů výkonem funkce 
starosty. Stalo se a od 11.listopa-
du je pověřena tímto úkolem Ing. 
Šárka Zátková, pro niž hlasovalo 
9 zastupitelů. Paradoxně se tak 
stalo jen pár desítek minut poté, 
co byla odvolána z postu radní. 
Funkci rady až do zvolení rady 
nové pak vykonává celé zastupi-
telstvo. To se znovu sešlo 23.11., 
a ani tehdy o novém vedení obce 
nehlasovalo. Koalice stále v nedo-
hlednu.

Pro přehled: v 17 členném zastu-
pitelstvu získalo ve volbách v roce 
2014 5 mandátů hnutí ANO, tři 
pak Otevřený Újezd, rovněž tři 
mandáty ODS, dva mandáty má 
TOP 09 a po jednom ČSSD, Strana 
svobodných občanů, hnutí Pro 

Prahu a kandidátka SÚL a Patrioti. 
Koalici s 9 mandáty, tj. těsnou vět-
šinou jednoho hlasu, utvořili ANO, 
TOP 09, ČSSD a hnutí Pro Prahu. 
Rada MČ měla pět členů, staros-
tou se stal Zdeněk Růžička (ANO), 
místostarosty Jan Slezák (ČSSD) 
a Karla Jakob Čechová (TOP 09), 
radními pak Jaroslava Punová 
a Šárka Zátková (ANO). Jaroslava 
Punová v létě rezignovala a na-
hradil ji Martin Kopecký. 1. října 
odstoupil místostarosta Slezák, 
15. října pak i místostarostka Če-
chová, čímž se dosavadní koalice 
fakticky rozpadla; k jejímu formál-
nímu rozpuštění došlo o pár dní 
později ze strany ANO, které tak 
již jen konstatovalo reálný stav. 
K pohybu došlo i v opozici: ze tří 
zastupitelek zvolených za ODS 
dvě z partaje vystoupily, a strana 
už má tak v zastupitelstvu jen 
jednu členku. 

Z hlediska prosté matematiky 
je jasné, že i tentokrát musí jít 
o dohodu minimálně tří, spíše 
však čtyř subjektů, a že mezi nimi, 
z logiky věci, bude buď jedna, 
nebo druhá část rozštípnuté 
bývalé koalice. Kdo bude příštím 
starostou (nebo starostkou) je 
pak v rámci přinejmenším tří va-
riant koalic, jež běhají újezdskými 
kuloáry, další otázka. Věřme, že 
se místním politikům podaří najít 
přijatelný kompromis do příštího 
jednání zastupitelstva, jež připadá 
na 14.prosince.

Vojtěch Varyš

Každý z Újezda už ví, že obec přišla 
o starostu, vlastně celou radu. A že 
nikdo neví, co bude dál. Věnujeme 
se tomu v dnešním vydání ÚZ co nej-

důkladněji a z různých úhlů pohledu. Každý, 
kdo onoho 11.listopadu sledoval zasedání 
újezdského zastupitelstva, ať už na místě, ne-
bo prostřednictvím, internetu, asi nevycházel 
z údivu. Překřikování, chaos, amatérismus, 
zmatek. Odvolat starostu samozřejmě lze, 
když ztratil většinu. Koalice se rozpadla, to je 
zjevné. Nová však dosud nevznikla, což dobře 
věděli především ti, co odvolání starosty 
(a celé rady!) navrhli a ti, co pro něj hlasovali. 
 Vteřinu po pádu vlády je třeba mít připra-
vený plán B. Ten ale neexistoval a neexistuje 
dosud, tři týdny poté. Jistě bychom našli 
případy, kdy za odvoláním starosty nejsou 
osobní a politické, nýbrž věcné důvody, kdy 
jeho přítomnost na úřadě ohrožuje obec a je 
nezbytné se ho zbavit okamžitě. To ovšem 
v Újezdě nenastalo a nikomu tak není úplně 
jasné, proč odvolání nemohlo ještě několik 
týdnů či měsíců počkat, než se dohodne 
nové uspořádání poměrů a vznikne shoda 
na jméně nového starosty. Nebo se opoziční 
politici, kteří zjevně nedokázali dát dohro-
mady novou funkční koalici, báli, že příště 
už neseženou dost hlasů ani na starostovo 
odvolání a tak si to chtěli užít, dokud je čas?
 V rozpravě zastupitelů prohlásil i opozič-
ní Petr Duchek, který přitom v uplynulém 
období patřil k nejostřejším kritikům starosty 
Růžičky, že pro okamžité odvolání nespatřu-
je důvod a že ani předkladatelé návrhu nic 
takového neuvedli. Obecně a nekonkrétně 
se mluvilo o údajné špatné komunikaci či 
chaosu, jako už mnohokrát; nic konkrétního 
nikdo nedoložil, jako už rovněž mnohokrát. 
Zaznělo, že starosta neodpověděl na anketu 
jakéhosi zpravodajského serveru. To je sku-
tečně závažný důvod pro odvolání. 
 Bizarnější rozměr celé věci dodává sku-
tečnost, že s Růžičkou se zastupitelé pro 
jistotu zbavili i obou zbylých radních. Tu však 
hrozilo, že obec se ocitne v totální paralýze – 
a hle, dočasným starostováním pověřili jednu 
ze sesazených radních, Šárku Zátkovou. 
Uvidíme, o jak moc dočasné opatření půjde, 
k dohodě se zatím nedospělo. Újezdské 
zastupitelstvo je krajně roztříštěné. Prostá 
matematika ani znalost narušených osobních 
vztahů v zastupitelstvu nedává mnoho nadě-
jí, že pokud další koalice přece jen vznikne, 
vydrží do konce volebního období. Příští 
starosta, ať už jím bude kdokoli, to nebude 
mít lehčí, než Zdeněk Růžička.

Vojtěch Varyš

Rozkol na radnici

které se uskuteční 14. 12. 2015 od 16:00 hod
v Divadelním sále MZŠ

Program bude uveřejněn na úřední desce  
a na webových stránkách MČ Praha 21.  

Všichni jste srdečně zváni.

Vážení občané, 
srdečně Vás zveme na

9. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21,



Místní knihovna

Zavedení nových „zón 30“

Újezdské děti rozsvítily vánoční strom
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Kalendárium na prosinec
3. 12.           15h SPCCH zve na besedu s Elen Černou, 

zasedací místnost MÚ
4. 12.           16h Přijde Mikuláš se svými kamarády. 

Baby centrum Podmořský svět
5. 12.           10h Čertoviny, pohádka.  

Divadelní sál MZŠ
5. 12.           15h Mikulášská nadílka v MŠ Elfík
5. 12.           15:30 hod. Mikulášská zábava v Café 

Útes
5. 12.           16:30 hod Mikulášská nadílka s koníky, 

Minifarmička, Bečvářská ul., Blatov
6. 12.           Adventní výstava Betlémů v Klánovicích
10. 12.         10h SPCCH zve na Vycházku vánoční Pra-

hou a výstavu Praha Husova a Husitská, 
sraz na metru A Staroměstská

12. 12.         KAS pořádá zájezd na  zámek Hrádek 
u Nechanic (adventní výzdoba)  a Hrad-
ce Králové (Bílá věž a adventní trhy) 
odjezd v 7,30 hod. od LIDL a Blatov

14. 12.         16h jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, 
Divadelní sál Masarykovy ZŠ

16. 12.         19h Filmový klub FK21 zve do Levelu na 
malé posezení

17. 12.         17:30h Vánoční zpívání na 1.stupni 
Masarykovy ZŠ, na dvoře staré budovy, 
Staroklánovická 230, vchod z ulice 
Čentická - zvonečky s sebou!

18. 12.         19h Spolek OKO zve na Hvězdy v Újezdě 
- Irena Budweiserová. Koncert v Divadel-
ním sále MZŠ, vstup z ul. Čentická

21. 12.         17h Pěvecký sbor Sovička Masarykovy ZŠ: 
Vánoční koncert. Farní kostel Povýšení 
Sv. Kříže v Kolodějích

24.-26. 12.   Vánoce 2015
21.-22. 1.     zápis do 1. tříd,  

Masarykova Základní škola

Všem čtenářům Místní knihovny přejeme krásné, šťastné a veselé 
Vánoce a v Novém roce 2016 jen to nejlepší.

Jitka Kašparová  
a Pavla Jakubcová, knihovnice

V první polovině pro-
since 2015 budou na 
základě schváleného 
dopravního generelu 
zavedeny nové zóny 
30. Ke stávající zóně 
v oblasti ohraničené 
ulicemi Starokolínská 
a Staroklánovická 
přibydou nově oblast 
SV ohraničená uli-
cemi Novosibřinská 
a Staroklánovická, 
oblast JV ohraničená 
ulicemi Zaříčanská, 
Novosibřinská a Ro-
hožnická, oblast J ohraničená ulicemi Staroújezdská, Novosibřinská a Zaří-
čanská a oblast JZ ohraničená ulicemi Starokolínská a Staroújezdská.

Ve výše zmiňovaných oblastech budou platit následující pravidla:
   Maximální povolená rychlost 30 km/h
   Zákaz vjezdu nákladních automobilů
   Přednost zprava

Žádáme všechny motorizované spoluobčany, aby zvýšili pozornost a sledo-
vali a dodržovali měnící se dopravní značení, tak aby nevznikaly zbytečné 
dopravní nehody.

V Újezdě nad Lesy se první adventní neděli o rozsvícení vánočního stromu 
postaraly děti. Na 17. hodinu byl původně naplánován zvonkový průvod 
z farní louky. Kvůli nepřízni počasí a dešti děti s rodiči a prarodiči přecháze-
ly postupně rovnou ke škole, kde si všichni mohli koupit svařené víno nebo 
čaj a tak se zahřát při čekání na 
hlavní program.  
 Program zahájil pan farář Dr. 
Ondřej Salvet z farnosti v Kolo-
dějích, který dětem připomněl 
význam Vánoc. Potom zahrála 
na housle vánoční písně So-
fie Anna, žákyně Masarykovy 
základní školy, a pak už přišly na 
řadu natěšené děti z mateřských 
škol v Újezdě, které si připravily 
dvě vánoční písně a dvě koledy. 
Malé dětičky vystřídaly větší děti. 
Žáci 5. A zazpívali Půlnoční od 
Václava Neckáře a pěvecký sbor 
Sovička zazpíval tři koledy. Děti 
s rodiči se poté konečně dočkaly 

Podoba nového dopravního značení:

a „vyzvonily“ si svými zvonečky rozsvícení 
vánočního stromu. 
    Celá akce proběhla na-
vzdory počasí v příjemné 
a bezprostřední atmosféře. 
Uskutečnila se díky výrazné 
podpoře Masarykovy základ-
ní školy, mateřských škol 
a Úřadu městské časti Praha 
21, kterým patří náš velký dík.  
    Vánoce patří hlavně dětem, 
ony si letos újezdský vánoční 
strom rozsvítily, ovšem nejen 
pro ně bude u školy svítit až 
do ledna. Přejeme Vám krás-
ný adventní čas plný pohody 
a klidu.

Š.Z., -red- 



Skládáme vám účty rok po volbách…

V listopadových volbách 
roku 2014 jsme získali 
pod hlavičkou Hnutí ANO 
2011 v zastupitelstvu 5 

mandátů ze 17. Po sérii mnoha 
vyjednávání, kdy jsme neměli 
žádné vazby z minulosti a mini-
mální politické zkušenosti, jsme 
se rozhodli jít cestou spojenec-
tví s tradičními stranami, ČSSD 
a TOP09. Dnes by se mi chtělo 
říct, že to byla chyba, ale naopak, 
byla to velká zkušenost a taková-
to zkušenost je nepřenosná.
 Pustili jsme se s vervou a nad-
šením do práce, získali jsme místo 
starosty pro našeho lídra a dva 
neuvolněné radní. Cílem starosty 
Zdeňka Růžičky bylo od začátku 
přinést do Újezda peníze a budo-
vat… Budovat ulice, infrastruktu-
ru, sehnat peníze pro přístavbu 
školy, pro skautskou klubovnu, 
pro spolky. A mnohokrát se nám 
díky osobní intervenci starosty či 
našeho koaličního partnera peníze 
skutečně do Újezda přinést poved-
lo.

PÁR PŘÍKLADŮ ZA VŠECH-
NY:
  Hodkovská ulice (1.etapa)  

– 10 000 000 Kč – zahájena
  Chmelická ulice – oprava povr-

chu – 3 000 000 Kč – hotovo
  2 autobusové zastávky na hlav-

ní u 2.stupně ZŠ – 6 000 000 Kč –  
hotovo

  Kanalizace na Staroklánovické 
–hotovo

  Kanalizace ul. Onšovecká –  
zahájena

  Přístavba školy –  
25 000 000 Kč – zahájena

  Vybavení MZŠ – 11 000 000 Kč – 
zajištěno –schváleno Radou HMP 
v listopadu 2015

  Sportovně – odpočinková plo-
cha Rohožník – dětské a fitness 

hřiště – hotovo
  Zateplení MŠ Rohožník, revitali-

zace rybníka Dubinská – z OPPK
  Den zdraví – rozpočet 100 000.- 

Kč – sponzorský dar zajištěný 
p.Růžičkou

  Den země – rozpočet 100 000.- 
Kč – sponzorský dar zajištěný p. 
Růžičkou

  Běh o pohár starosty – 40 000.- 
Kč - sponzorský dar zajištěný p. 
Růžičkou

  Sponzorské dary pro újezdské  
spolky – více než 100 000.- Kč

Kromě pana starosty pracovali na 
plný plyn i naši radní, pracovali 
ve svém volném čase a postupně 
posouvali městskou část tam, 
kam jsme si přáli ji dostat, tj. 
k prosperitě. Jako příklad mů-
žeme uvést bytovou politiku, 
kdy byla přijata nová koncepce, 
pravidla, vznikla funkční bytová 
komise, byly navýšeny nájmy 
tak, aby se více přiblížily tržním 
nájmům, tím se dokonce „vyděla-
lo“ v krátké době na rekonstrukci 
5 bytů, které před naším přícho-
dem ležely ladem.
 Kromě toho proběhl v uply-
nulém roce kulatý stůl, veřejné 
projednání, pracovní setkání 
zastupitelů, veřejné fórum a i tím 
jsme pokračovali v udržení místní 
Agendy 21 v naší městské části.
 Bohužel před létem přišly 
neshody v koalici, jejichž hlavní 
příčinu vidíme ve špatné komuni-
kaci a v odlišné představě o práci 
v radě i mimo ni. Na hlavu našeho 
starosty najednou začalo padat 
vše špatné, včetně věcí, které 
nebyly v jeho kompetenci, nýbrž 
v kompetenci našich koaličních 
partnerů, ať už to byly problémy 
ve školství či VHČ.
 Pokusili jsme se nastalou situaci 
konstruktivně s našimi partnery 
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BILANCE

Původně jsem Vám v tomto předvánočním čase 
a na sklonku roku 2015 chtěla psát pouze o tom, 
co se naší koalici za jeden rok ve vedení obce poda-
řilo, ale vzhledem k posledním událostem to vezmu 
občas i lehce zeširoka a tento článek bude více než 
jenom bilanční.

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 
především pro děti od 2 do 7 let

Kde: CAFÉ ÚTES
Kdy: sobota 5.12. od 15.30

Rezervace na tel. 722 925 830  
či emailem: info@cafeutes.cz

Více informaci najdete na www.mlsam- 
zdrave.cz/mikulasska

Pořádají nadšené újezdské mámy.

řešit, nám však bylo v rámci smírčích jednání 
předkládáno pouze řešení bez našeho lídra 
a to jsme nemohli akceptovat.
 Po rezignaci p. Slezáka a pí Jakob Čechové 
rada další měsíc pracovala se třemi radními 
z Hnutí ANO 2011 a zajišťovala dále bezpro-
blémově chod MČ, až do mimořádného zastu-
pitelstva, dne 11.11.2015, kdy byli odvolání jak 
starosta Z. Růžička, tak oba radní – Š.Zátková 
a M. Kopecký. Zastupitelé tak učinili, aniž 
měli promyšleno, jak bude MČ dále fungovat. 
Nakonec byla v následném hlasování pověře-
na výkonem funkce starostky odvolaná radní 
Š. Zátková. Tato situace bude trvat minimálně 
do poloviny prosince, ale já věřím, že do roku 
2016 městská část vstoupí s novým stabilním 
vedením.
 A na závěr mi dovolte repliku mého kolegy: 
„koaliční partner není tvůj kamarád, politika 
má totiž jiná pravidla…“. To si budu já pama-
tovat velmi dlouho.

Ing. Šárka Zátková



7

I v letošním roce měli občané mož-
nost se vyjádřit na Veřejném fóru, 
které se konalo dne 4. listopadu 
od 18 hodin v sále polyfunkčního 

domu LEVEL. Veřejné fórum bylo za-
hájeno vystoupením pěveckého 
sboru „Sovička“ z Masarykovy 
základní školy pod vedením paní 
učitelky Mgr. Daniely Janoušové. 
Následně zástupci strategické-
ho týmu zrekapitulovali řešení 
podnětů vzešlých z Veřejného 
fóra 2014. Ing. Dana Diváková, 
která na Veřejném fóru zastupo-
vala Národní sít Zdravých měst 
ČR (www.nszm.cz), informo-
vala o některých aktivitách této 
asociace ve vztahu ke členským 
městům a vysvětlila přítomným, 
jakým způsobem mohou zaznamenat 
své nové podněty a diskutovat nad 
nimi. MČ Praha 21 je členem NSZM od 
roku 2012. 
 Občané měli možnost diskutovat 
u osmi tematicky zaměřených stolů 
a sepsat podněty, které by chtěli řešit 

pro zlepšení kvality života v Újezdě 
nad Lesy. U každého stolu vznikl sou-
pis „problémů“, následně mohli obča-
né u každého stolu dát dva preferenč-
ními hlasy a tak určit pořadí důležitosti 

sepsaných bodů. Občané tedy tímto 
způsobem označili 16 „nejdůležitěj-
ších“ bodů a garanti jednotlivých stolů 
poté veřejnosti prezentovali první 
dvě priority z každé oblasti, tzv. TOP 
priority. TOP priority budou následně 
ověřeny anketou mezi občany, která 

bude umístěna na webu MČ a dis-
tribuována mezi občany za pomoci 
různých organizací a spolků v MČ. Po 
zpracování výsledků z ankety a Ve-
řejného fóra bude souhrnná zpráva 

předána s návrhem řešení RMČ 
Praha 21 a následně ZMČ Praha 
21. Výstupy budou sloužit mimo 
jiné jako podklad pro Akční plán 
a rozpočet r. 2016. 
    Závěrem bych chtěla po-
děkovat občanům za jejich 
hojnou účast, příjemnou diskuzi 
a mnoho podnětů. Poděkování 
patří také paní učitelce Mgr. 
Daniele Janouchové a dětem 
z pěveckého sboru „Sovička“ 
z Masarykovy základní školy za 
jejich krásné pěvecké vystou-

pení, spolku Neposeda za zajištění 
hlídání dětí, paní Ing. Evě Danielové za 
vyzdobení sálu dětskými výtvarnými 
pracemi a MČ Praha 21, která věnova-
la ceny do tomboly.

Lucie Ponicová, Granty a MA21

Ohlédnutí za Veřejným fórem 2015

MÍSTNÍ AGENDA

Závěrečné pořadí TOP priorit/podnětů sepsaných u jednotlivých stolů (hnízd):

Název oblasti - “hnízdo” Oblast Pořadí 
tématu Název tématu Hodnocení 

celkem
1. Volnočasové aktivity 4 Téma 1 Skautská klubovna 56
2. Doprava 2 Téma 2 Zákaz průjezdu kamionů Újezdem 36
3. Doprava 2 Téma 1 Obchvat I/12 20

4. Zdravotnictví a sociální 
oblast 5 Téma 2 Malometrážní byty (dostupný nájem)  

s možností sociálních služeb 13

5. Mládežnický stůl 6 Téma 1 Jazykové učebny + asistenti 12
6. Územní rozvoj 1 Téma 1 Výstavba ulice Druhanické dle SP z roku 2010 9

7. Občanská vybavenost, 
podpora podnikání 8 Téma 2 Obnovení polyfunkčního domu  

pro využití obyvatel 8

8.–9. Územní rozvoj 1 Téma 2 Vybudovat chybějící chodníky  
(bezpečná cesta do škol) 7

8.–9. Školství 3 Téma 1 Zachovat a podporovat školní psychologicko-
-poradenské pracoviště v Masarykově ZŠ 7

10. Mládežnický stůl 6 Téma 2 Kamerové zabezpečení školy a okolí 5
11.–12. Životní prostředí 7 Téma 1 Revitalizace parku Blatov 3

11.–12. Životní prostředí 7 Téma 2 Průchodnost chodníků  
(zasahující zeleň do chodníků) 3

13.–14. Školství 3 Téma 2 Snížení počtu dětí u MŠ z 28 na 24 dle ŠZ 2

13.–14. Zdravotnictví  
a sociální oblast 5 Téma 1 Terénní psychiatr/sestra 2

15. Volnočasové aktivity 4 Téma 2 Koordinace jednotlivých akcí  
různých organizací 1

16. Občanská vybavenost, 
podpora podnikání 8 Téma 1 Informační tabule  

na vlakové zastávce Klánovice 0
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Masarykovu základní školu navštívil skladatel Jaroslav Uhlíř

Návštěva studentů z Dánska

Logická olympiáda

V pátek 27. 11. 2015 od 10 hodin se v divadelním sále MZŠ 
uskutečnilo vystoupení žáků Masarykovy základní školy, 
které bylo určeno primárně pro újezdské seniory. V rámci 
programu vystoupili žáci V. A a pěvecký sbor Sovička.  Té-
matem jejich vystoupení byly miniopery Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře. Paní učitelky pozvaly na toto předsta-
vení také oba autory. Pan Svěrák se omluvil, ale pan Uhlíř 
přišel děti povzbudit i se svou manželkou.
 Děti z pěveckého sboru Sovička vystoupily pod ve-
dením paní učitelky Mgr. Daniely Janoušové a zazpívaly 
a zahrály miniopery O dvanácti měsíčkách a O Budulín-
kovi. Žáci V. A si připravili pod vedením paní učitelky Mgr. 
Martiny Vrátné miniopery Karkulka a Šípková Růženka 
a na závěr nás překvapili vánoční písničkou od Václava 
Neckáře Půlnoční. V zaplněném sále se sešli nejen senioři, 
ale i rodiče a prarodiče dětí a děti podpořili i spolužáci ze 
čtvrtých tříd.
 Městskou část Praha 21 zastoupila Ing. Šárka Zátková, 
která na závěr předala jako poděkování paním učitelkám 
a milým hostům květiny.

-red-

Ve čtvrtek 22.10. k nám na 2. stupeň 
přijeli studenti z Dánska. Bylo jich cel-
kem asi 18, mezi nimi i několik učitelů. 
Bylo jim 12 až 20 let.
 Proč za námi přijeli? Byli na výletě 
v České republice a jedna z paní učite-
lek se zná s paní učitelkou Štolcovou 
a žáky moc zajímalo, jak to vypadá na 
české škole.
 Jako první se byli Dánové podívat 
na různé vyučovací hodiny, poté jsme 
je po škole provedli. Ukázali jsme jim 
kuchyňky, dílničky, učebny, tělocvičny 
atd. A protože jsme byli zvědaví, jak to 
u nich chodí, zeptali jsme se jich.

Víte, z čeho byli udivení nejvíce? 
Že nosíme bačkory ve škole.

Co si myslíte o naší škole? 
Je jiná, větší než ta naše. Na naší škole 

jsou starší studenti a ve třídě máme 
15 žáků.

Nosíte uniformy? 
Ne, ale máme nějaké omezení, na-
příklad nesmíme nosit moc vyzývavé 
oblečení.

Kde se stravujete? 
Máme k dispozici školní jídelnu, ale 
někdo si nosí jídlo i z domova.

Máte ve škole automaty? 
Ne, nemáme.

Kdy máte letní prázdniny? 
Prázdniny máme 5 týdnů, v období od 
července do září.

Slavíte Halloween? 
Trochu ano, ale ne jako se slaví v Ame-

rice, spíš jako slavíte vy, tady v Česku.

Máte nějaké školní sportovní zápa-
sy? 
Ano. Všechny školy z okolí se sejdou 
a hrají spolu různé hry, něco jako 
olympiáda.

Protože se byli podívat i na nějakých 
hodinách, mohli jsme se jich zeptat, 
jestli mají stejnou výuku jako my. Výu-
ku mají více alternativní a interaktivní.
 Pro nás to byla skvělá příležitost 
procvičit si anglický jazyk, poznat 
dánské studenty i se „ulít“ z hodiny. 
Moc děkujeme paní učitelce Romaně 
Howe, že vybrala zrovna nás.

Za žáky 9.C 
Klára Dlouhá 

Masarykova ZŠ

Již po několikáté se žáci naší školy zúčastnili Logic-
ké olympiády pořádané Mensou České republiky. 
Nominační kolo proběhlo začátkem října a úkoly 
řešilo 118 soutěžících.Do krajského kola postou-
pili nejlepšíz celé Prahy. Z Naší ZŠ to bylo 9 žáků. 
Vyvrcholením celé soutěže bude finále konané 30. 
listopadu v Míčovně Pražského hradu.Tam budou 
bojovat Gabriela Ottová a Matěj Jirsa - oba žáci 5.C. 
Držíme palce!

Božena Křemenová, učitelka

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

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2016/2017 se koná

ve čtvrtek 21. 1. a v pátek 22. 1. 2016 od 14 do 18 hodin
v budově I. stupně MZŠ, Staroklánovická 230 (v parku)

Podrobné informace k zápisu budou zveřejněny v lednovém 
Zpravodaji a na www.zspolesna.cz

Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, ředitelka školy
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Oslavy 97. výročí založení Československé republiky v Újezdě 

Po písni Ach synku, synku, české státní hymně, polo-
žení věnce k pomníku T. G. Masaryka, přivítání všech 
přítomných a úvodním projevu pana starosty Zdeňka 
Růžičky, přednesly žákyně Kateřina Pilná a Natálie Malá 
báseň Jaroslava Seiferta. Tím bylo zahájeno vystoupení 
třídy IV. C - pod vedením třídní učitelky Mgr. Jany Synkové 
zazpívaly děti píseň Karla Hašlera Ta naše písnička česká 
a s radostí se k nim přidali i někteří dospělí. Poté následo-

val projev historika PhDr. Miloše Schmidta o historických 
souvislostech, které předcházely vzniku samostatného 
československého státu 28. října 1918. 
 Oslav tohoto významného dne  se tradičně zúčast-
nila školní družina se svými vychovatelkami a žáci 
filmového kroužku Masarykovy ZŠ, kteří průběh oslav 
zdokumentovali.

-ed-

Mateřídouška 
Je tak nízká, lidí po ní chodí, 
čím ji více šlapou, tím víc voní, 
cvrčkům, kteří lidem nevěří, 
hlídá někdy prahy u dveří.
Také jsem ji trhal v dávném čase, 
do kytiček špatně vázala se, 
teď jsem rád, když kvítek voňavý 
zavoní mi někdy u hlavy.
Je už podzim, už teskne září, 
jako bych si četl v slabikáři, 
vraceje se dlouhou řádkou let,
ještě umím něco nazpaměť.
A B C D přeříkávám nyní, 
teď už vím, čím vonělo to v skříni, 
když maminka vzala ve svátek 
šátek plný bílých poupátek. 



Prosinec – sváteční období 
s adventem, oslavami Mikulá-
še, svátky vánočními, ukon-
čené Silvestrem, s radostným 

vstupem do dalšího roku, někdy 
mísícího se s obavami, co nám další 
rok přinese, vždy ale s přáním, aby byl 
lepší než ten právě uplynulý. 
 Kde vzal tento měsíc svůj název? 
Je to od slova prosiněti = prosví-
tati. To znamená, že slunce se jen 
maličko objeví mezi mraky, však 
letos 22. prosince máme zimní 
slunovrat, je nejkratší den a nejdel-
ší noc, Slunce stojí nad obratníkem 
Kozoroha. 
 K tomuto měsíci se váže mnoho 
pranostik a tak několik méně 
známých:  Jaké zimy v prosinci, 
taková tepla v červnu,  Jaký pro-
sinec, takové jaro, Jaký prosinec, 
takový celý rok, Je-li v prosinci ještě 
mnoho sedmikrásek, nebude dlouho 
mrznout. 

V prosinci bychom měli mít všechny 
práce na zahradě hotové, ale přeci 
jen něco málo rad:
   pokud ještě potřebujete zrýt zeleni-

nové záhony a napadne sníh, odložte 
rytí na dobu až sníh roztaje. Zarytý 
sníh má na jaře následek opožděné-
ho zahřívání půdy. 

   ovšem sníh jako izolační pokrývka  
na zemi je žádoucí 

   pokud máte v pařnících či sklenících 
polníček či zimní salát, musíte je při 
teplotách nad nulou hodně větrat, 
předejdete zahnívání   

   pokud na stromech po opadu listí 
vidíme munifikované plody, musíme 
je bezodkladně odstranit 

   v okrasné zahradě si dáváme 
pozor na silné sněžení - je zde ne-
bezpečí rozlámání stálezelených 
dřevin včetně jehličnanů. Pokud 
nemáme dřeviny zabezpečeny 
svázáním, neprodleně sníh se-
třeste, nejlépe lehkým poklepem 
zespodu pomocí dřevěných hrábí. 
Rozlámat pod sněhem se mohou 
i rododendrony a z vlastní zkuše-
nosti to mohu potvrdit. 

   pokud jsme nastlali k dřevinám 
a trvalkám materiál na jejich ochranu 
před mrazem, kontrolujeme zda se 
nám v materiálu neusadily myši. 

   v první polovině prosince při absenci 
mrazů máme poslední možnost zalít 
stálezelené dřeviny.

   od 10. prosince si můžeme na zahra-
dě ostříhat  větvičky zlatice převislé 
= forzýtie ( lidově zlatý déšť) a nechat 
je rozkvétat v místnosti. Určitě nám 
rozkvetou asi za tři týdny, jestliže je 
po uříznutí celé vložíme asi na 12 ho-
din  do  vody s teplotou 35 až 40oC. 
Větvičky dáme do vázy s pokojovou 
teplotou a často vodu měníme, ne-
smí zahnívat. Větvičky třešní a trnek 
zvané barborky  potřebují o týden 
více.

   nezapomínejte na ptactvo, jsou to 
doktoři našich zahrad, krmte pouze 
doporučeným krmivem, nikdy ne 
čerstvým pečivem, chlebem, bram-
bory, knedlíky, to je jejich smrt. 
Nejlépe je, koupit již připravenou 

směs s velkým podílem slunečnico-
vých semen. 

OBJEDNÁVKA 
SADBOVÝCH BRAMBOR
Na základě letošního méně příznivé-
ho bramborového roku a jednáním 
s osvědčeným dodavatelem sadby 
oznamujeme všem, kteří mají zájem 
o sadbu brambor: termín objednání 
do 15. ledna 2016 na  telefonních 
číslech:
př. Mach Petr 606 190 402
př. Exnerová Blanka 281 971 101
Je možno si objednat: velmi rané, 
rané, polorané, červené.
 Po tomto termínu nemůžeme zaru-
čit požadovanou odrůdu ani množství.  
Další informace na našich stránkách 
www.kvetyujezda.ic.cz 

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy 
Blanka Exnerová  
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ZAHRÁDKÁŘI

Zahrádka v prosinci

Přání:
Přátelům zahrádkářům, věr-

ným čtenářům těchto stránek, 
příznivcům i občanům naší obce 
přejeme šťastné a klidné prožití 
svátků vánočních a do nastáva-
jícího roku 2016 mnoho zdraví, 

lásky, štěstí a pohody. Děkujeme 
všem, co nám pomohli splnit na-
še plány a těšíme se na setkání 
s Vámi při akcích pořádaných 

ČZS v Újezdě nad Lesy.  

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy    
Blanka Exnerová

LIŠKOVO RYBÁŘSTVÍ JEZUITSKÝ MLÝN VÁS ZVE NA 
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 

21.12. –24.12.2015 
 

CENA 70 kč/kg 
 

  RNDr. Luděk Liška - LIŠICKÁ 1549 

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

Kupte si kapra z Vysočiny přímo od chovatele.    
tel.: 737 662 496, e-mal: miksik@roofinvest.cz 

INZERCE
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VČELAŘI

Seriál o medu (8)
V našem seriálu o včelích produktech jsme 
si představili med a včelí vosk, což jsou 
pravděpodobně dva nejznámější produkty 
včel. Dnes si představíme produkt další, pro 
mnohé již méně známý – propolis. Co to 
vůbec propolis je a kde se v úle bere?

Propolis

PŮVOD A SLOŽENÍ PROPOLISU
Propolis, nebo také včelí tmel, dluž či smoluňka je pryskyřič-
natá látka, kterou včely sbírají svými kusadly na pupenech 
stromů. V našich podmínkách jsou nejčastějším zdrojem 
topoly, břízy, olše, jilmy či jírovce. Včela se na produkci pro-
polisu aktivně podílí přídavkem výměšků svých žláz. S ohle-
dem na různé přírodní zdroje propolisu je barva propolisu 
velmi variabilní, od zelenožluté až po tmavě hnědou. 
 V závislosti na místě a času sběru se liší i složení propo-
lisu. Propolis však obsahuje zhruba 50% pryskyřičnatých 
látek, do 30% včelího vosku, 10% balzámů a esenciálních 
olejů. V propolisu lze nalézt i pyl a sacharidy, což není pří-
mo součást čistého propolisu, ale včela tyto složky přidává 
do produktu při jeho zpracování. 
 Z hlediska fyzikálních vlastností je propolis těžší než 
voda. Za studena je velmi křehký, při úlové teplotě (cca 34 
°C) je naopak velmi měkký a dobře tvárný. Bod tání propo-
lisu je výrazně variabilní vzhledem ke zdroji, ze kterého je 
získán a pohybuje se od 70°C do 100°C. Propolis je dobře 
rozpustný v alkoholu nebo glycerinu. Naopak se velmi 
špatně rozpouští ve vodě. Této vlastnosti se s úspěchem 
využívá při výrobě propolisové tinktury.

VYUŽITÍ PROPOLISU VČELOU
Propolis má v životě včelstva nezastupitelnou roli. Včely jej 
využívají jako stavební prvek i jako prostředek k zajištění 
hygienického prostředí v úle. Ve stavební činnosti včela 
používá propolis jako prostředek k zpevnění a vyztužení 
svého díla, ke zpevnění okrajů plástů, k vyplnění a vytvrzení 
otvorů a k těsnění česen. Důležité jsou i rozsáhlé mikrobiál-
ní vlastnosti propolisu, které zajistí hygienické prostředí při 
jeho aplikaci včelou do úlového prostoru. Propolis nalézá 
své využití i jako hygienický prostředek v situaci, kdy se 
do úlu dostane vetřelec, kterého včela není schopna z úlu 
mechanicky odstranit. Častý je nález propolisem obaleného 
(mumifikovaného) sršně nebo i myši.
 O získávání a využití propolisu včelařem si řekneme 
v dalším díle seriálu. Ing. Richard Těhník,  
 předseda ZO ČSV Újezd nad Lesy

Přání:
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, včelařky, včelaři, 

příznivci včel a včelích produktů.
Jménem svým i jménem ZO ČSV Újezd nad Lesy si 
dovoluji popřát vám co nejsrdečněji klidné prožití 
adventu i vánočních svátků a v novém roce hodně 

štěstí, lásky, zdraví a životní spokojenosti.
Ing. Richard Těhník

INZERCE

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

Kde? 
Račiněveská 2444F  
(náměstí u Penny) 

190 16 Praha 9 
Újezd nad Lesy 

Otevírací doba
Po-Pá 9:00-18:00, 

So 9:00 - 14:00

Těšíme se na Vás!

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

www.jinohratky.cz

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

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level 

(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300 

 

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory sálu se 
zázemím v polyfunkčním domě na rohu ulic Staroújezdská a 
Starokolínská. Možnost pronájmu i baru (97,5m2).  

Cena pronájmu sálu: 400 Kč – 5000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. (min. 3 hodiny)  

 

 

 

 

Cena pronájmu baru: 100 Kč – 3000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. 

 

 

 

 

 

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, e-mail: 
lucie.nedomlelova@praha21.cz 
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Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory sálu se 
zázemím v polyfunkčním domě na rohu ulic Staroújezdská a 
Starokolínská. Možnost pronájmu i baru (97,5m2).  

Cena pronájmu sálu: 400 Kč – 5000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. (min. 3 hodiny)  

 

 

 

 

Cena pronájmu baru: 100 Kč – 3000 Kč + DPH podle typu a 
délky trvání akce. 

 

 

 

 

 

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, e-mail: 
lucie.nedomlelova@praha21.cz 

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level
(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory 
sálu se zázemím v polyfunkčním domě na rohu ulic 
Staroújezdská a Starokolínská. Možnost pronájmu 

i baru (97,5m2).

Cena pronájmu sálu: 400 Kč – 5000 Kč + DPH podle 
typu a délky trvání akce. (min. 3 hodiny)

Cena pronájmu baru: 100 Kč – 3000 Kč + DPH podle 
typu a délky trvání akce.

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, 
e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz



Spolek

Ve čtvrtek 5. listopadu proběhla 
v kulturním domě v pražských 
Kyjích mezinárodní konferen-
ce Ohrožená rodina, ohrožené 

dítě, kterou finančně podpořil Magist-
rát hl. m. Prahy a MČ Praha 14. Cílem 
akce bylo představit dobrou praxi 
a nové trendy v oblasti práce s ohro-
ženými rodinami a dětmi. Dopoledne 
bylo věnováno přednáškám, odpole-
dne workshopům, které byly hojně 
navštěvované. Velký ohlas měl příspě-
vek o terénní sociální práci na školách, 
kterou realizuje nízkoprahový klub 
a terénní program HoPo v Horních Po-
černicích. Hlavním hostem konference 
byl americký transpersonální psycho-
log Bret Stephenson, který se ve své 
praxi dlouhodobě zaměřuje na práci 
s rizikovou mládeží a který poukazu-
je na absenci přechodových rituálů 
v dnešní době. Právě práci Breta 
Stephsona si více přiblížíme prostřed-
nictvím rozhovoru, který s ním vedli J. 
Kratochvíl a Z. Brodilová.

Děti, se kterými pracujete, podle 
vás nahrazují přechodové rituály 
rizikovým chováním, co je v součas-
né době ohrožuje nejvíc? 
To, co dřív mladým lidem poskytovaly 
a umožňovaly přechodové rituály, 
dnes bylo v Americe nahrazeno gangy. 
Je to skutečně masivní problém, kvůli 
kterému zbytečně každý rok umírají 
desetitisíce dětí a další desetitisíce 
jsou zavírány do ústavů. Vezměte si, že 
jen v Kalifornii je nyní zavřených dva-
cet tisíc mladistvých delikventů, a to je 
jen jeden stát z padesáti. Navíc proti 
minulosti se s problémem mladistvých 
gangů potýkají nejen velkoměsta, ale 
i malá městečka. Máte třeba obec se 
šesti sty obyvateli, v níž proti sobě 
bojují dva gangy. Žádné ghetto, žádná 
velká kriminalita, jen jedno fotbalové 
hřiště a žádný jiný důvod než ten, že je 
to cool. 

Čím je členství v gangu pro mladé 
lidi atraktivní? 
Děti potřebují být zasvěcené starší-
mi. Je to přirozená lidská věc, jenže 
chování, na které narazí u starších 
v gangu, to, co musí sami „dokázat“, 
aby byly přijaty, je skutečně ohrožující. 
Fakt, že jste dospělí, silní a cool tam 

předvádíte braním drog, rizikovým 
stylem řízení, kdy záměně balancu-
jete na hranici života a smrti, spaním 
na ulici a napodobováním dalších 
věcí, které dělají starší. V určitém 
věku začnou mít mladí chuť vstoupit 
do světa dospělých. Stejně jako oni 
chtějí činit vlastní rozhodnutí, mít sex, 
kouřit, vydělat peníze, ale to, co slyší 
od společnosti, je: „musíš ještě pár let 
počkat“. Jenže oni čekat nechtějí. A zá-
roveň se jim nabízí moderní způsoby 
sebeiniciace – nejsou to jen gangy, ale 
taky školní šikana nebo třeba různé 
vstupní „rituály“, kterými jsou pověst-
né některé americké vysokoškolské 
koleje. Silnějším, tvrdším a vyspělejším 
vás tam učiní ponižování druhých. 

Mluvíte o propasti, kterou vytvořila 
civilizace. Může společnost mladým 
mužům v současnosti ještě nějaké 
přechodové rituály poskytnout, 
aniž by je ohrozila? 
My s dětmi děláme především zážitko-
vou terapii, jsme hodně v přírodě. Pře-
chodové rituály ale mohou fungovat 

pouze tehdy, když jsou 
akceptovány celým spo-
lečenstvím. Pokud dítě 
projde nějakým forma-
tivním zážitkem, ale ro-
diče nad tím ohrnou nos 
a jeho učitel se o tom ani 
nedozví, nemají možnost 
se rozvíjet ani oni, ani 
komunita, v níž žijí. Je to 
ale otázka celkového po-
hledu na věci. Podívejte 
se kupříkladu na masakr 

na střední škole Columbine, šlo o je-
den z nejrozsáhlejších případů střelby 
ve škole, a to jich máme mnoho. 
Zemřelo tam dvacet pět dětí. Tehdejší 
prezident Clinton je politoval a přeživší 
ujistil, že jim bude poskytnuta řádná 
terapie, možnost konzultací po zbytek 
života a tak dále. Ale co kdyby místo 
toho přišel a řekl: „děcka hrozně nás 
mrzí, že jste museli projít tak obtížnou 
zkouškou, ale právě jste prožily neuvě-
řitelný přechodový rituál. Vy dva jste 
vlastním tělem chránili tamtu dívku 
a v mých očích jste se stali dospělými 
muži. Postarám se, aby to dozvěděli 
ostatní.“ Když se podíváte na ty dva 
možné přístupy, který z nich může 
pomoci takovou zkušenost zvládnout 
lépe? Ten, který děti na dalších dvacet 
let zakonzervuje, nebo ten druhý, 
který je uvede do dospělosti odměnou 
za to, jak moc byly statečné? Myslím, 
že místo toho, abychom z dětí dělali 
oběti, bychom z nich měli dělat hrdiny. 
To mi přijde jako smysluplná cesta. 

Ivana Štefková, ředitelka
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ZPRÁVY Z RADY, ZASTUPITELSTVA, ÚŘADU

Zastupitelstvo v tajném hlasování dne 11. 11. 2015 odvolalo 
zbývající tři členy rady – p. Zdeňka Růžičku (starosta ANO 
2011), Ing. Šárku Zátkovou (radní ANO 2011), Mgr. Ing. Mar-
tina Kopeckého (radní ANO 2011).
 Členové rady zvolení za hnutí ANO 2011 před odvoláním 
starosty a radních několikrát poukazovali na to, že nebude-
-li zvoleno nové vedení městské části, bude tímto krokem 

městská část Praha 21 před koncem roku ve velmi nestabil-
ní situaci. Zastupitelé následně přistoupili k volbě pověře-
ného člena zastupitelstva, který bude po omezenou dobu 
vykonávat funkci starosty. Zastupitelé pověřili vedením Ing. 
Šárku Zátkovou (ANO 2011), odvolanou radní.
 Na dalším mimořádném jednání 23.11.2015 nebylo 
zvoleno vedení Městské části Praha 21, pověření k výkonu 
funkce starosty bylo prodlouženo do 14.12.2015, což je 
termín řádného jednání zastupitelstva. Š. Z.

Situaci se věnujeme v aktuálních článcích na stranách 4 a 6, 
vracejí se k ní též některé z příspěvků do Sloupku zastupitelů, 
který najdete na s. 20.  Redakce

Zastupitelstvo MČ Praha 21 se sešlo na svém 
mimořádném zasedání dne 11.11.2015 
a 23.11.2015 v 17 hodin v divadelním sále 
MZŠ. 

Střípky z mimořádných zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

Střípky z jednání RMČ č. 27.

Po rezignaci obou místostarostů (Jana Slezáka a Karly Jakob 
Čechové) zůstala tříčlenná Rada MČ Praha 21, složená 
ze 3 členů rady zvolených za hnutí ANO 2011 (uvolněný 
starosta a 2 neuvolnění radní). Bez ohledu na probíhající 
vyjednávaní a snahy o odvolání starosty Zdeňka Růžičky, 
RMČ plnila v období od 14.10.2015 do 11.11.2015 svůj záva-
zek vůči občanům a nadále zajistila chod úřadu a městské 
části a jednala ve všech věcech, které nesnesou odkladu. 
Členové rady plně respektovali systém politické plurality 
a z tohoto důvodu tak Rada MČ Praha 21, do doby doplnění 
zbývajících členů či zvolení nové rady, nerozhodovala o vě-
cech, pro něž je třeba širšího politického konsenzu, a které 
mohou být projednány později.

Mimořádné jednání ZMČ
RMČ schválila na základě žádosti 9 zastupitelů (RNDr. Pavla 
Roušara, Tomáše Fábery, Ing. Michaela Hartmana, MUDr. 
Barbory Diepoltové, Vladimíry Juřenové, Karly Jakob Čecho-
vé, Ing. Miloše Mergla, RNDr. Jitky Jenšovské a Jana Slezáka) 
termín mimořádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
na den 11. 11. 2015 od 17:00 hod. RMČ zároveň schválila 

program jednání, který byl navržen, vč. Bodu „Hlasování 
o odvolání starosty“.

Kontrolní výbor
RMČ vzala na vědomí zápis z KV s požadavkem na doplnění 
člena KV na počet 5, tento bod byl následně zařazen na 
jednání zastupitelstva.

Změna ÚP – PPČ 4262/3, 4262/4, 4262/5, 4262/6, 4262/17 
a 4262/18, k.ú. Újezd nad Lesy
Rada městské části nesouhlasí na základě doporučení 
Komise územního rozvoje s uvažovanou změnou územního 
plánu hl.m. Prahy na výše uvedených pozemcích z OP/LR 
orná půda na VN nerušící výroby a služby a trvá na zalesně-
ní území za účelem odhlučnění obytné zástavby od budoucí 
rychlostní komunikace R12.

Bytové hospodářství – nájemní smlouvy
RMČ vzala na vědomí zápis BK ze dne 21.10.2015 a na 
doporučení bytové komise následně schválila nájemní 
smlouvu pro byty č. 63 v BD č.p. 1627 a č. 36 v BD čp. 
1626. Byty byly pronajaty za schválené nájemné dle 
přijatých pravidel.

Komise RMČ
RMČ vzala na vědomí zápis z Komise územního rozvoje 
a Komise volnočasových aktivit.

Za RMČ zpracovala Š. Z.

Kompletní usnesení Rady MČ jsou uveřejněna 
na webových stránkách MČ Praha 21, a to 
v sekci „Samospráva – zápisy RMČ“. Výše 
uvedená rada se konala v termínu 3.11.2015. 
RMČ Praha 21 se sešla v kompletním složení.
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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VÝSTAVA 
2am.cz 
Internetová galerie 2am prezentuje díla 
současných, českých a slovenských foto-
grafů. Zakládá si zejména na umělecké 
kvalitě a výrazném autorském rukopisu 
všech prezentovaných tvůrců. Vernisáž 
výstavy se koná ve čtvrtek 3. 12. v 19:00.

PŘEDNÁŠKA 
2. 12. středa, 19:30 
Hovory na Vidrholci 
Nová talk show známého novináře Lubo-
še Palaty. S doprovodem dobré blues 
rockové hudby. 

KONCERT 
4. 12. pátek, 20:30 
Forty two 
Další úžasný koncert skupiny Forty Two 
s frontmanem Vlastou Červem.

AKCE PRO DĚTI 
5. 12. sobota, 17:00-19:00
Mikulášská nadílka
Mikuláš, čert a anděl se po roce opět 
těší na Vaše děti. Nezapomeňte balíček 
a povídání pro Mikuláše.

JARMARK 
6. 12. sobota, 14:00-18:00
Adventní Klánovický jarmark
Přijďte navštívit adventní klánovický jar-
mark, nakoupíte dárky pro male i velké. 

KINO PRO DĚTI 
6. 12. neděle, 16:00
Malý princ
Příběh o přátelství, lásce a skutečném 
štěstí. Francie/2015/animovaný, fanta-
sy/108 min/mládeži přístupný

FILMKLUB 
7. 12. pondělí, 20:00
Dopisy od Karla Čapka
Předpremiéra filmu spojená s besedou 
s tvůrci. Po stopách Karla Čapka po Ang-
lii a Skotsku. 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ 
8. 12., úterý, 19:30 - 3. 
Nektar nesmrtelnosti
Na hranicích poznaného vesmíru, uvnitř 
nás samých, čeká odměna za opravdo-
vou práci. Přednáší: V. Červ

PROGRAM prosinec 2015

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, 

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem  

je otevřena  Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00,  
So-Ne 14:00-20:00

KONCERT, BESEDA 
9. 12. středa, 20:00
Náplast na všechny bolesti života
Unikátní spojení skvělé herečky 
Jany Šulcové a šansoniérky Renaty 
Drössler nabízí 2 hodiny příjemného 
posezení, u kterého se rozhodně 
nudit nebudete.

KONCERT 
10. 12. čtvrtek, 19:30 
Každý druhý čtvrtek v měsíci 
BLUES JAM SESSION - Akce pro 
všechny, kteří mají chuť si zahrát se 
spřízněnými dušemi. Zpěváci a zpě-
vačky jsou vítáni! 

KINO 
11. 12. pátek, 20:00
Vánoční kameňák 5
Pokračování oblíbené komedie ten-
tokrát s vánoční tematikou. ČR/2015/
komedie/mládeži přístupný

DIVADLO PRO DĚTI 
13. 12 neděle, 16:00 a 14. 12. pondě-
lí, 10:00
Vánoční pohádka o kapru Karlovi
Víte, jak se tráví Vánoce u indiánů, 
u Laponců nebo v Polynésii? 

KINO 
14. 12. pondělí, 20:00 
Most špiónů
Dramatický thriller, který vznikl pod 
režijní taktovkou Stevena Spielberga 
s Tomem Hanksem v hlavní roli. 
 
KINO 
16. 12. středa, 20:00 
Rodinný film 
Karel Roden a Vanda Hybnerová 
vévodí tomuto dramatu, na jehož 
počátku manželé se psem vyrazí na 
plavbu oceánem. 

KONCERT 
17. 12. čtvrtek, 19:30 
Jaroslav Svěcený a Zbyňka Šolcová
Tradiční vánoční koncert Jaroslava 
Svěceného s hostem. 

DIVADLO 
18. 12. pátek, 20:00  
Divadlo a jazz 
Tři minikomedie z pera Pierre 
Henri Camiho představí divadlo 
Lampa Praha a jazzovými ever-
greeny propojí Darja Kuncová 
a M-Jazz.  

AKCE 
20. 12. neděle 15:00
Betlémské světlo
Přijďte si již popáté s lucerničkami pro 
Betlémské světlo, kterými si rozsvítíte 
své domovy. 

DIVADLO
20. 12. neděle 15:00
Divadlo v rámci  
Betlémského světla
Vánoční příběh
Čeká Vás příběh plný recitací, zpěvu, 
živé hudby (housle, viola, flétna, akor-
deon klavír). 

KONCERT
20. 12. neděle 16:15
Koncert v rámci  
Betlémského světla
Vystoupení Pražských kadetů
Trubačské trio - Zaposlouchejte se 
do loveckých skladeb a společně si 
zazpívejte vánoční koledy.

KINO 
21. 12. pondělí, 20:00 
Trable o vánocích
Ve skvěle obsazené komedii (D. 
Keaton, A. Seyfried, J. Goodman) 
sledujeme členy širší rodiny, kteří 
se snaží tradičně sejít, aby společně 
oslavili vánoční svátky. USA/2015/ko-
medie/107 min

Každá středa 
17:00-18:00 do ledna 2016
MODERNÍ YOYOVÁN

Běh s besedou - sledujte naše 
webové stránky

Děkujeme městské 
části Praha-Klánovice 
za pomoc a finanční 
podporu divadelních 
představení pro děti 
i dospělé a hudeb-

ních záznamů
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OŽPD

Zaměřeno na životní prostředí
prosinec 2015

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

BIOODPAD

MÁTE DOMA KOTEL NA TUHÁ PALIVA?

NENIČME SI ZELEŇ!

5. prosince -  Starokolínská (u parku na Blatově) 
Rohožnická (u Alberta)

Patří: starý nábytek, 
pohovky, gauče, kober-
ce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC 
mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové 
předměty (např. staré 
bojlery).

Nepatří: živnostenský odpad, nebez-
pečný odpad (např. autobaterie, zářivky, 
barvy, rozpouštědla, motorové oleje 
a obaly od nich), bioodpad, stavební 
odpad, dále pak pneumatiky, výrobky 
podléhající zpětnému odběru (např. vy-
řazené elektrozařízení, TV a PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
VOK jsou hrazeny z prostředků Magistrátu hl. m. 
Prahy. Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ 
Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 281 012 943.

Připomínáme, že olamování větví či odírání kůry je poškozování dřevin, za který může být ve správním řízení udělena velmi 
vysoká pokuta. V minulých dnech například došlo k poškození tisu (viz foto) v parku před Masarykovou ZŠ, kde proběhla 
v loňském roce revitalizace, která stála nemalé peníze, a bylo by vhodné, aby takto vynaložené prostředky plnily svůj účel 
a zeleň si zachovala svou funkci i pro další generace.  

OŽPD

Děkujeme za hojnou účast na svozu bioodpadu 
v neděli 8. listopadu. Celkem bylo vyvezeno 12 
kontejnerů. Letos toto byly poslední přistavo-
vané kontejnery, pokud  máte další bioodpad 
je možnost ho odevzdat do sběrného dvoru 
v Běchovicích, viz kontakt níže. Další kontejnery na 
bioodpad budou přistaveny na jaře 2016, o kon-
krétním termínu vás budeme včas informovat.

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
Martin Švejnoha, OŽPD

Upozorňujeme provozovatele kotle (o tepelném příkonu 
10-300kW) na tuhá paliva na novou povinnost, danou 
zákonem o ochraně ovzduší – a to provedení první kontroly 
technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou 
osobou dle nových pravidel do 31.12.2016.

Provozovatel kotle – ten kdo kotel používá nebo jej vlastní

Kotel na tuhá paliva – kotel, ve kterém se dle výrobce, 
může spalovat např. dřevo, štěpka, uhlí, koks či jiné pevné 
palivo

Odborně způsobilá osoba – výrobcem proškolená osoba 
s uděleným oprávněním. Seznam odborně způsobilých 
osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR 
najdete na webových stránkách www.hkcr.cz
 Tato osoba Vám vydá doklad o kontrole a posouzení 
zda je zdroj provozován a udržován v souladu s pokyny 
výrobce a požadavky zákona. Dále bude uvedeno, zda je 
pro dosažení souladu nutná instalace akumulační nádoby 
nebo jiné úpravy. Jedním ze závěrů kontroly je i to, zda je či 
není indikováno spalování jiného, než výrobcem určeného 
paliva, popř. spalování odpadu. 

Lhůta a platnost provedení kontroly – provozovatelé 
mají povinnost provést jednou za dva kalendářní roky 
kontrolu technického stavu a provozu zdroje. První kontro-
la musí být provedena do 31. 12. 2016. Tzn., že nejpozději 
po tomto datu, by měl být každý provozovatel schopen 
orgánu ochrany ovzduší tento doklad předložit. Provede-
ním této kontroly nejsou nijak dotčeny další povinnosti 
provozovatele vyplývající z jiných právních předpisů (naří-
zení vlády č. 91/2010 Sb. bezpečnost při provozu komínů, 
vyhl.č.194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů aj.).

Sankce – pokud provozovatel neprovede jednou za dva 
kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby 
kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího 
zařízení, nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této 
kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 
20 000,-Kč jde-li o fyzickou osobu, nebo až do výše 50 000,-
Kč. jde-li o fyzickou podnikající či o právnickou osobu.
Podrobnější informace a vzor protokolu o kontrole je mož-
né najít na adrese http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_staci-
onarni_zdroje_300kW_sdeleni.

Martina Vrbková, OŽPD
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SPOLKY

Členové KAS navštívili 19.10. divadlo “U Valšů” na dru-
hou premiéru hry “Polibte tetičku aneb nikdo není bez 
chyby” od anglického autora Simona Williamse. Před-

stavení vybrala a vstupenky obstarala členka výboru  pí 
Vlasta Novotná a díky  ní jsme  se ohromně pobavili. 
V hlavní roli spisovatele  převlečeného  za tetičku se 

překonával Jan Čenský. Bylo to  opravdu příjemné zpest-
ření  všedních dní.  

  
Oznámení KAS

Záloha na pobyt v Chorvatsku  činí 1.000 Kč na osobu.  
Prosím o její uhrazení do 15. prosince 2015.  

Děkuji I. Krajzingrová

KAS pořádá  zájezd 12.12.2015  na  zámek Hrádek 
u Nechanic (adventní výzdoba)  a Hradce Králové (Bílá 
věž  a adventní trhy) odjezd v 7,30 hod. od LIDL a Bla-
tov - cena 250 Kč, v autobuse bude vybíráno ještě pro 
zájemce 120 Kč na oběd v restauraci hotelu Černigov. 

  
Všem členkám, členům, příznivcům  i jejich blízkým přeje 
Klub aktivních seniorů příjemné a klidné prožití  vánoč-

ních svátků a zdraví a pohodu do roku 2016. 
Výbor Klubu aktivních seniorů 

Listopadová vycházka
Pravidelná čtvrteční vycházka po zajímavostech Pra-
hy, kterou organizuje SPCCH v Újezdě nad Lesy, byla 

tentokrát zaměřena na hřbitov v Břevnově. |Tento byl 
založen v r. 1739 a je 3. nejstarším hřbitovem. V 19. stol 
. byl 2x rozšířen. Na hřbitově spočívá mnoho význam-
ných osobností nejen z církevních kruhů. K nejznáměj-
ším patří malíř Fr. Tichý, Fr. Hudeček, zpěvák Karel Kryl, 

filosof Jan Patočka, muzikolog a kancléř Ivan Medek,arci-
opat Opasek,  zakladatel slepeckého ústavu Pavel Alois 
Klár, zakladatel hnutí Brontosaurus Josef Velek ,namát-

kou jmenujeme ze přibližně 130 významných osobností. 
Za pěkného počasí jsme stylově posvačili rakvičky se 

šlehačkou.

Mirka Branžovská

Na prosincové besedě,
která se uskuteční

ve čtvrtek 3.12. od 15.00 hod.
v zasedací místnosti MÚ,

bude naším hostem
újezdská občanka

paní Mgr.Elen ČERNÁ,
nejen moderátorka Českého rozhlasu

a České televize.
Všechny srdečně zve

zve všechny zájemce o vánočně vyzdobenou Prahu 
a historii

na vycházku VÁNOČNÍ PRAHOU
do Clam-Gallasova paláce na výstavu

„PRAHA HUSOVA A HUSITSKÁ“
Ve čtvrtek 10. 12. 2015

Vstupné na výstavu Kč 40,-

Sraz v 10.00 hod. ve vestibulu stanice metra A Staro-
městská

Doporučená doprava: 
bus č.163 z Rohožníku v 8.49 hod.  

do Depa Hostivař,
metro A do stanice Staroměstská

Spolek postižených civilizačními chorobami

Svaz postižených civilizačními  
chorobami v Újezdě n/L

Z činnosti Klubu aktivních seniorů:
 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

občanské právo  I  obchodní právo I  rodinné 
právo  I  trestní právo  I pracovní právo  I  

dědické právo 
Našim klientům vždy nabízíme komplexní profesionální 

servis, vč. zajištění notářských a znaleckých služeb. 

kancelář: Bartolomějská 304/1, Praha 1. Tel: 272 049 111 
www.advokatkopecky.cz  

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 

 

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

INZERCE

Svaz postižených civilizačními chorobami
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Od národních parků Ameriky na západní pobřeží
provedl Mirek Havránek přítomné na přednášce spojené 
s promítáním a besedou ve čtvrtek 5.listopadu. Navázal 
tak na svou únorovou přednášku.
 Nejprve nás seznámil s jezerem Lake Powell, jeho 
původem a i okolím. Jezero se nachází na hranici mezi 
Utahem a Arizonou,  na řece Colorado. Jedná se o umě-
lou nádrž o rozloze 660 km2 a bylo pojmenováno podle 
generála obč.války J.W.Powella. Stavba přehrady byla 
zahájena r.1956 a jezero se plnilo až do r.1980.
 Pokračoval k jezeru Lake Mead-přehrada také na řece 
Colorado, 40km od Las Vegas, jeho středem prochází 
hranice Arizony a Nevady.
 A jsme v Las Vegas- osadě založené v poušti r.1905. 
Po legalizaci hazardních her ve třicátých letech minulého 
století se stává centrem amerického luxusu s přepycho-
vými hotely a hernami. Ukázal nám několik velkých kasin 
a heren a prošli jsme se po The Strip dlouhé 7,2km. 
Bohužel  je Las Vegas nejen centrem heren a kasin, ale 
i zločinnosti.
 Cesta pokračovala do Údolí smrti-je to nejsušší, 
nejteplejší a nejníže položené místo celé Ameriky. Solné 
jezero Badwater leží 86 metrů pod úrovní moře. Údolí je 
téměř 230 kilometrů dlouhé a mezi 8 a 25 kilometry ši-
roké, teplota zde dosahuje přes 50 st. Těžilo se zde zlato 
a později borax.
 V městečku Bridgeport  ležící v podhůří  pohoří Siera 
Nevada v Kalifornii jsme navštívili „Kostel Pražského 
jezulátka“ . Vztah a láska našich krajanů k domovu 
a k tomu pravému jezulátku , které můžeme obdivovat 
v kostele  Panny Marie Vítězné na Malé Straně byly tak 
silné, že si zde  postavili tuto vzpomínku na Prahu.

 Město duchů- Bodie. Zapomenuté město zlatokopů  
je od roku 1962 historickým parkem. Je tam kostel, škola, 
kupecké krámy. Ve výkladech jsou zapomenuté plaká-
ty, krabičky a v domech pozůstatky nábytku. Nyní je to 
město duchů, které zažívalo největší slávu v době „zlaté 
horečky“.
  Jezero Mono Lake-slané jezero bez odtoku, díky čer-
pání úbytek vody 12m, vynořily se krásné solné útvary, 
nyní voda opět stoupá a útvary mizí.
 Cesta pokračovala do Yosemitského parku v nadm.
výšce 2.500m., dále do Sequoia parku, kterému vévodí 
sequoia stará ca 2400-2700 let-General Sherman-která 
má obvod kmenu 30m. Je to nejmohutnější živý organis-
mus na zemi s objemem 1.500m3.
 Odtud jedeme na Moro Rock-žulový masiv vysoký 
75m, dříve obětiště domorodců. Cesta pokračovala na 
jihozápadní pobřeží k Tichému oceánu do města San 
Diego. Prohlédli jsme si Staré město a ostrov Coronado. 
Navštívili jsme také zábavní park  Sea World. Do me-
xického města Tijuana, které leží při hranici s USA jsme 
podnikli krátký výlet. Seznámili jsme se s architekturou 
a životem v ulicích města. 
 Poslední zastávka Los Angeles-nepopsatelné, viděli 
jsme Čínské divadlo, dnes moderně přestavěné kino, 
slouží premierám nových filmů. Prošli se po Hollywod 
Boulvardu, viděli hvězdy  se jmény slavných osobností 
na chodníku dlouhém 2,8 km (2483 hvězd). 
 Perfektně připravený slovní doprovod, krásné filmové 
záběry a to vše podbarvené hezkou hudbou. To byla 
přednáška, ze které se ani nechtělo odejít. Moc děkuje-
me. 

Eva Štrasmajrová

Spolek postižených civilizačními chorobami

Na prosinec připravuje Mezi námi, o.p.s., dvě zajímavé akce 
- mezigenerační vánoční dílny s doprovodným programem 
v rámci Adventu na Výstavišti v Praze-Holešovicích a výsta-
vu o činnosti mezigeneračních skupin na území Prahy 4. 
Všichni jste srdečně zváni. 

Mezi námi, o.p.s. připravila pro šest adventních odpole-
dní vánoční program pro všechny generace v rámci akce 
Advent na Výstavišti (http://vystavistepraha.eu/advent). 
Každý adventní čtvrtek a pátek od 14 do 17 se v Malém 
šapitó na Výstavišti v Praze - Holešovicích uskuteční tvůrčí 
mezigenerační dílny s tradiční vánoční tematikou.  Proběh-
ne také velká výtvarná kreativní soutěž o nejhezčího kapra, 
které se může zúčastnit každý návštěvník. Vše potřebné pro 
tvoření bude připraveno na místě. Součástí programu bude 
divadelní představení dětí, komentované prohlídky po okolí 
a taneční terapie Petra Velety. 
 
Výstava v prostorách Úřadu městské části Praha 4 předsta-
ví činnost šesti mezigeneračních skupin tvořených školský-

mi a seniorskými zařízeními na území Prahy 4. Vernisáž se 
uskuteční v pondělí 7.12.2015 v 10.00 a výstavu můžete 
shlédnout do konce prosince t.r.
  
Mezi námi, o.p.s. podporuje pravidelné potkávání ge-
nerací seniorů, dětí a lidí v produktivním věku. Chceme, 
aby se poznávali i ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby si 
rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou 
jejich světy. V rámci programu „Povídej“ organizujeme 
pravidelná mezigenerační setkání dětí z mateřských 
a základních škol a babiček a dědečků z domovů či klubů 
seniorů. V současné době je do projektu zapojeno téměř 
50 mezigeneračních skupin s více než 1000 účastníků 
z 5 krajů České republiky a uskutečnilo se více než 250 
setkání.

Pokud vás myšlenka mezigeneračního setkávání zaujala 
a chtěli byste se dozvědět víc o tom, jak setkání probíhají 
a jak se třeba i přidat, najdete nás na stránkách  www.mezi-
-nami.cz nebo www.facebook.com/mezinamiops.

Obecně prospěšná společnost Mezi námi – 
Advent na Výstavišti a výstava na ÚMČ Praha 4
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LISTÁRNA

POLEMIKA K ÚTOKŮM NA 
ÚJEZDSKOU ŠKOLU
Pane Duchku, pane Lameši, 
oslovuji Vás takto kolektivně, abych 
reagovala na některá fakta Vašich 
tematicky souvisejících článků Nejasné 
odvolání ředitele základní školy, Z bláta 
do louže (?) a Konsekvence odvolaných 
– jmenovaných, které vyšly v září ve 3. 
čísle magazínu Oko.

Pro toho, kdo chce s Vašimi články 
polemizovat, je forma čtvrtletníku 
velmi nevýhodná, protože události 
v obci překotně letí, staré je vytěsněno 
aktuálním děním a kdo si pamatuje, co 
bylo napsáno před třemi měsíci.

K ODVOLÁNÍ ŘEDITELE
Nemám sebemenší důvod obhajovat 
práci paní Jakob Čechové a na mém 
stanovisku k odvolání ředitele (ÚZ 
7/2015) se nic nemění, ale v zájmu 
objektivity musím okomentovat 
směšné tvrzení pana Lameše, že si 
ředitel Kurka postěžoval na nečin-
nost vedení radnice, a proto byl ne-
milosrdně odstraněn (Kdo je viníkem? 
Oko str. 7). Jako spoluautorka článku 
podepsaného ředitelem Kurkou v ÚZ 
3/2015, na který se odvoláváte, vím 
zcela přesně, jak a proč byl z podně-
tu pedagogů napsán. Je v něm jasně 
řečeno, že seznamujeme veřejnost 
se stavem, který platí celostátně, 
a nikde není ani náznak, že bychom 
popisovanou skutečnost připisovali 
chybám újezdské radnice. Buď neu-
mí pan Lameš číst, nebo spoléhá na 
to, že čtenáři nebudou mít čas vyhle-
dávat a znovu číst starší článek. Ne-
vím, která varianta je lepší. Rovněž 
nechápu, proč za nefunkční finanční 
kontrolu kritizujete především paní 
Jakob Čechovou a ne vedoucí/ho fi-
nančního odboru (Zřizovatel bez viny? 
Oko str.5).
 
Kritizovat paní Jakob Čechovou, pokud 
podle jeho názoru pracuje špatně, má 
každý právo, ale Vy se řídíte heslem 
Proti KJČ se hodí všechno a způsob, 
kterým trvale dehonestujete její 
osobu, je pro mne z hlediska obyčejné 
slušnosti nepřijatelný a ubohý.
 Jinak obdivuji Váš výběr slov, tedy 
to, jak na dálku dokážete bravurně ro-
zeznat marasmus a že situace v újezd-
ském školství je neudržitelná.

KE KONKURZU
Ještě větší výhrady mám ke způsobu, 

kterým komentujete konkurz na nové-
ho ředitele školy a jeho výsledek.

1/ To, že výběr v konkurzním řízení 
mohl proběhnout nakonec jen mezi 
třemi uchazečkami, je skutečnost, se 
kterou celkem nikdo nemůže nic dělat. 
Je to dáno tím, že práce ředitele školy 
– otloukánka mezi obcí, státem a rodi-
či – s nároky jak na leteckého dispe-
čera /ovšem bez jeho platu/, s mnoha 
povinnostmi a téměř žádnými pravo-
mocemi, který má konkrétně u nás 
řídit kolos ve dvou vzdálených budo-
vách s 900 žáky a stovkou zaměstnan-
ců, není zrovna snem mnoha lidí. 
 Nicméně konkurz proběhl podle 
zákona a navzdory Vašim náznakům 
to bylo rovné výběrové řízení.

2/ Konkurzní komise se ze zákona 
skládá ze 
a/ zástupců státu – inspektorů, 
b/ zástupců obce,  
c/ zástupců zaměstnanců školy.
Objektivitu si zákonodárce ohlídal 
přítomností inspektorů, kteří hájí 
představu státu, jaké chce mít školy.
 Zástupci obce hlídají představu 
a zájmy obce. Zaměstnanci do toho 
mají co mluvit proto, aby např. hájili 
kontinuitu toho, co zatím budovali 
a o čem si myslí, že by bylo dobré to 
zachovat.
 Za osobní zaujatost či, jak Vy říkáte, 
názorovou loajalitu si můžete vzít na 
paškál kohokoli; kromě inspektorů 
jsou logicky zaujati všichni zástupci ob-
ce i zaměstnanců, např. mají ve škole 
dítě a jsou spokojeni; mají ve škole dítě 
a jsou nespokojeni; někoho, kdo se 
přihlásil do konkurzu, znají a nechtějí 
ho; naopak někoho, kdo se přihlásil do 
konkurzu, znají a chtějí ho atd. Vaše 
představa ideální objektivní konkurzní 
komise je nereálná a hezky se s ní dá 
mlátit o hlavu kohokoli, že mohl být 
motivován a ovlivněn, což na str. 15 
s gustem praktikujete. Osobně jsou mi 
směšné různé spiklenecké teorie, a tak 
jsem přesvědčena, že všichni členové 
konkurzní komise chtěli vybrat toho 
nejkvalitnějšího z uchazečů, i když lo-
gicky narážíme na fakt, že každý může 
mít o kvalitě jiné představy.
3/ Paní Hegyiová a paní Bělohubá byly 
členkami konkurzní komise proto, že 
je do ní pedagogičtí pracovníci školy 

navrhli a demokraticky zvolili, a to 
předtím, než bylo známo, kdo se do 
konkurzu přihlásil. Nechápu, proč si 
dovolujete jejich členství v ní zpochyb-
ňovat a označovat za divné.

4/ Kdo paní Bělohubou zná, ví, že je 
především horlivou škvoreckou pat-
riotkou, která by za Škvorec dýchala 
a chce pro něj jen to nejlepší. (K Vaší 
snaze znevěrohodnit její osobu pouka-
zem na to, že vždy kandidovala za jiné 
volební uskupení, podotýkám – inu, 
to se tak v menších obcích dost často 
stává, že kandidáti mimo velké strany 
tvoří podle situace v obci různá volební 
uskupení.) O své obci mluví často 
a dávno před letošními událostmi jsem 
od ní nejednou slyšela, jak je ráda, že 
má Škvorec výbornou ředitelku školy, 
která konečně škvoreckou školu po-
souvá zřetelně k lepšímu. Jestliže tedy 
jako jediná ze škvoreckých zastupitelů 
byla proti odvolání ředitelky Sochůr-
kové, měla k tomu dobré a čestné dů-
vody. Když je zastupitelstvo ve Škvorci 
tak hloupé, že si z politických důvodů 
(boj v obci o školu, který vyvrcholil 
obecním referendem, jež „strana“ paní 
Bělohubé vyhrála posléze poměrem 
hlasů 555 : 23) a pod vykonstruovanou 
záminkou krytí alkoholismu odvolá 
schopnou ředitelku, pak já mohu být 
jedině ráda, že se ta osvědčená ředitel-
ka přihlásí do konkurzu v Újezdě.

5/ Paní Sochůrková se po svém od-
volání ve Škvorci přihlásila do dvou 
konkurzů. Postupně se účastnila obou 
a oba vyhrála. Snad je to pro objek-
tivně smýšlejícího čtenáře dostatečný 
argument, který dokazuje, že v újezd-
ském konkurzu nebyla závislá na 
stranící podpoře paní Bělohubé. Jestli 
bude paní Sochůrková pro újezdskou 
školu přínosem, nebo ne, ukáže čas. 
Snad by bylo slušné nechat ji nejprve 
působit a nevěštit z podle Vás odbyté-
ho zahájení školního roku.

6/ Nad tím, že odvolaný ředitel Kurka 
se stal zástupcem ředitelky, mně tedy, 
na rozdíl od Vás, rozum stát nezůstá-
vá. Považuji to za rozumné manažer-
ské rozhodnutí. Chápu to tak, že se 
ředitelka rozhodla pro tři zástupce, 
aby měla na řízení školy více času než 
její předchůdce. Bývalý ředitel za 28 
let zná ve své obrovské škole každý 
šroubek a může podle mne pomoci 
nově příchozí ředitelce orientovat se 
v systému. 

Listárna
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 A nezdá se Vám, že si trochu odpo-
rujete? Na str. 6 (Důvod odvolání je 
nejasný) konstatujete, že důvody od-
volání nebyly důvěryhodně vysvětleny, 
nic nebylo dokázáno, proč by se tedy 
bývalý ředitel nemohl stát zástupcem? 
Jenže na str. 6 se Vám to hodilo jako 
argument proti rozhodnutí rady MČ 
o odvolání, zatímco na str. 7 potřebu-
jete zase dokázat, že Slezák a K. J. Če-
chová špatně vybrali novou ředitelku 
(Z bláta do louže). Mimochodem, rada 
MČ se skládá z více než dvou členů 
a rozhoduje hlasováním, že?

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ  
VERSUS OKO/SVOBODNÉ 
ÚJEZDSKÉ LISTY
Jako občance Újezda je mi opravdu 
líto, že představitelé obce jsou tak 
rozhádání, že občané už vůbec nevědí, 
koho příště volit a zda má vůbec smysl 
k příštím volbám jít. Trapné omezo-
vání obsahu ÚZ, chcete-li cenzura, 
způsobilo, že noviny jsou bezzubé, ne-
příliš zajímavé. Na druhou stranu, ono 
je těžké otiskovat vše, když Vy a pan 
Lameš na jedno téma dokážete napsat 
mnoho stránek s mnoha opakujícími 

se argumenty a jste schopni celé no-
viny popsat sami. Ti, kdo cítí potřebu 
otisknout svůj názor, jdou na stránky 
Vašeho opozičního listu. Bez ironie 
obdivuji Vaši energii, kterou věnujete 
jeho vydávání. Nepochybně máte 
v řadě věcí pravdu, nebo alespoň část 
pravdy. Problém je v tom, že nedo-
kážete uznat tu část pravdy, kterou 
má druhá strana. Děláte noviny tak, 
že otiskujete své názory, ale nedáte 
si, alespoň v případech, které dokážu 
posoudit, dost práce se zjišťováním 
objektivních faktů.
 Napadlo Vás někdy, že způsob ar-
gumentace, který volíte, je kontrapro-
duktivní? Znám dost slušných lidí, kte-
ří, i když je dění na naší radnici štve, 
reagují obecně takto: Tam jsou/v tom 
se angažují Duchek a Lameš – aha, tak 
s tím nechci mít nic společného.

My sice v újezdské škole učíme podle 
Vás jako ponocní, ale četné znaky bul-
vární žurnalistiky, jimiž oplývají Vaše 
články, tedy ještě poznáme (a učíme je 
rozeznat v 9. ročníku i žáky): senzační 
a hodnotící titulky, nepodložené do-
hady a náznaky, (falešná) starostlivost 

a vyvolávání obav, hledání toho, co 
je negativní, měnění kladu na zápor, 
apelativní jazyk a místy vševědoucí 
tón. 
 Váš styl má k objektivitě daleko 
a celkově je manipulativní. 
 Takže pro mne není, bohužel, Oko 
přijatelnou alternativou. Vypůjčím si 
Váš titulek, je to Z bláta do louže.

Hana Jančová, učitelka II. stupně 
Masarykovy ZŠ

Poznámka redakce: Může se zdát 
zvláštní, otisknout polemiku, re-
agující na článek otištený v jiném 
časopise. Téma školství se však 
týká všech a článek paní Hany 
Jančové přináší řadu podnětných 
informací, které mohou zajímat 
v Újezdě všechny, včetně těch, kte-
ří původní článek, jenž polemiku 
vyvolal, nečetli. A otiskujeme ho 
i přesto, že s názorem autorky na 
práci redakce Újezdského zpravo-
daje se neshodujeme.

Vojtěch Varyš, šéfredaktor ÚZ

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vaše časté dotazy 
kam volat když ...? (nesvítí 

lampa veřejného osvětlení, neteče 
voda nebo „nejde“ elektřina) jsme si 
dovolili sepsat seznam nejdůležitějších 
telefonních čísel s instrukcemi, které 
jednotlivým správcům dané sítě ulehčí 
identifikaci problému a jeho následné 
odstranění.

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

lení
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte

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

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 

ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

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

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Havárie dodávek elektřiny – 1236
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu,  
ze kterého voláte

Co byste měli vědět, než zavoláte na 
poruchovou linku?
Odstraňování poruchy velmi ulehčí, 
jestliže se sami pokusíte najít místo 
závady. Nemáte-li nablízku odborníka, 
můžete využít náš stručný návod. Vez-
měte prosím na vědomí, že pracovníci 
distribuce odstraňují pouze poruchy 

v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní 
instalaci řeší soukromé elektroinsta-
lační firmy. 

Zkontrolujte prosím:
  stav hlavního jističe před elektro-

měrem, případně zda je v pořádku 
jištění jednotlivých obvodů v bytě

  zda máte funkční elektroměr, máte-li 
k digitální elektroměr, na displeji 
musí být zobrazena digitální čísla

  zda nemá stejnou poruchu i soused-
ní byt, případně sousední objekt

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

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

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Hlášení havárií na inženýrských sítích
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SLOUPEK

SLOUPEK ZASTUPITELŮ
Karla Jakob Čechová / TOP09

Koalice ANO, ČSSD, TOP09 a Pro Prahu je minulostí. Minulostí 
je i povolební RMČ. Starosta svolal 14.10. smírčí jednání koalice 
na základě rezignace místostarosty Slezáka. „Nalili jsme si 
čistého vína“ (ať udělám radost obecnímu všeználkovi), avšak 
výsledku jsme se nedobrali. Některým přítomným možná 
chyběla vůle a statečnost říci nahlas svůj názor. Vzhledem 
k tomu, jak se vyvíjí politika hnutí ANO Andreje Babiše v celé 
zemi a k problémové koaliční komunikaci ve většině měst, kde 
je ANO zastoupeno, je nejisté, co přinese budoucnost. Možnos-
tí, jak sestavit novou „vládu“ Újezda nad Lesy je řada. Jedno je 
jisté, po dosavadních zkušenostech se TOP09 na žádné koalici 
s ANO podílet nehodlá.

Krásné požehnané vánoce plné radosti a lásky,  
milí újezďáci.

MUDr. Jaroslav Jeníček, Csc. /  
Svobodní

Přání
Milí spoluobčané,
dovolte, abych ve svém posledním sloup-
ku v roce 2015 popřál vám všem klidný čas 
vánoční a mnoho osobního štěstí a pracovních 
úspěchů v roce 2016. Našemu Újezdu nad Lesy 
upřímně přeji, aby měl, co nejdříve funkční ko-
alici, která by konečně opravdu pomáhala naší 
domovskou městskou část dále zdravě rozvíjet. 
Pro nás občany by to byl myslím hezký dárek 
pod letošní vánoční stromeček.

Krásné Vánoce a vše dobré  
za všechny Svobodné z Prahy 21 

přeje MUDr. Jaroslav Jeníček, Csc.

Ing. Michael Hartman / Otevřený Újezd

Za volební stranu Otevřený Újezd přeji všem podpo-
rovatelům, spolupracovníkům, kolegům v zastupitel-
stvu, čtenářům Újezdského zpravodaje, a vůbec všem 
lidem dobré vůle krásné nadcházející Vánoce a šťastný 
Nový rok. Věřím, že v době, kdy čtete tyto řádky se již 
zdařilo překonat kritickou situaci naší MČ, kdy neocho-
ta předložit plány hospodářské činnosti na rok 2015 
vyústila ve dvě mimořádná zastupitelstva a spolu 
s dalšími důvody vedla postupně k zániku celé Rady 
a odvolání starosty.
 V příštím roce se naopak můžeme těšit na 700. leté 
výročí narození Karla IV,  velikého, prozíravého, vzdě-
laného a cílevědomého panovníka, který by nám mohl 
být v mnohém v přístupu k moci vzorem. „Nástupcům 

svým, kteří seděti budou po mně na mém trůně, 
kladu na srdce, aby poznali dvojí život tohoto světa 
a zvolili si lepší”,  věděl také že “malý poklesek na 
začátku bude veliký na konci.”
 Okrašlovací spolek Újezdský STROM, jehož 
mám čest být předsedou,  připravil spolu s Lesy ČR 
k výročí narození Karla IV otevření archeologické 
naučné stezky vesnicí Hol, která je v  katastru naší 
MČ a jejíž vznik bezprostředně souvisí s dobou 
panování Karla IV, kdy se Praha stala rostoucím 
a prosperujícím centrem Svaté říše římské a jedním 
z předních měst tehdejšího světa. Věřím, že sezná-
mení se s existencí evropsky významné památky 
z dob Karla IV pozvedne hrdost nás občanů na 
místo, kde žijeme, a zájem se na jeho budoucnosti 
aktivně a zodpovědně podílet. 

Zdeněk Růžička / ANO 2011

Drazí spoluobčané,
blíží se nám doba Vánoc, což je pro 
mnoho z nás synonymum pro dávku 
nervů a stresu kvůli dárkům. Nezapo-
mínejme však, že Vánoce jsou jakousi 
oslavou rodinného štěstí a klidu. Na to 
by se mělo pamatovat. Proto bych Vám 
touto cestou, stejně jako minulý rok, 
rád popřál pohodové a příjemné prožití 
vánočních svátků, dětem hodného Mi-
kuláše, štědrého Ježíška a všem i šťastný 
vstup do Nového roku, který snad při-
nese ještě více úspěchů než ten letošní. 
Snad se nám všem vyplní naše přáníčka 
a předsevzetí.

Nezisková organizace Senior fitnes, o.s. po-
řádá již 8 let pro seniory v Praze pohybové, 
zdravotní i kulturní aktivity. Dlouhodobě se 

snaží organizovat a aktivně zapojovat seniory 
do činností, které jim umožní setkání, pohyb, 

ale i kulturní zážitky.

Cílem Senior fitnes je zapojit do těchto aktivit 
co největší počet seniorů v Praze.

Bližší informace o činnosti Senior fitnes najde-
te na stránkách www.seniorfitnes.cz 

Pohyb pro seniory



21

KULTURA

V sobotu 14. 11. se uskuteč-
nila vernisáž výstavy Spolky 
a spolková činnost. Členka 
muzejní rady a kurátorka vý-
stavy Marie Tomaidesová při-
pravila spolu se svým manže-
lem Antonínem výstavu, která 
zahrnuje činnost dvaceti osmi 
újezdských spolků a sdružení 
od roku 1903 do roku 2011 
včetně místní knihovny a mu-
zea. Vzhledem k počtu spolků, 
působících v současné době 
v Újezdě nad Lesy, očekávala 
muzejní rada velkou návštěv-
nost, proto byla vernisáž 
přesunuta do sálu Poly-
funkčního domu. Smutným zjištěním byla účast předsedy 
a předsedkyň pouze pěti spolků a jejich členů. O to více si 
vážíme našich stálých návštěvníků a rodičů vystupujících 
dětí, kteří si tuto sobotu udělali čas. Marie Tomaidesová 

seznámila přítomné s kon-
cepcí výstavy a poděkovala 
Soně Pilné, Zdeně Nohejlové, 
Janě Kurkové a Evě Danielové 
za pomoc při instalaci. PhDr. 
Miloš Schmidt zdůraznil 
neocenitelnou a potřebnou 
práci spolkařů pro Újezd 
a jejich vzájemnou spolupráci 
s místním úřadem. Zpestře-
ním sobotního dopoledne 
bylo vystoupení žáků IV.C 
pod vedením paní učitelky 
Mgr. Jany Synkové. Písně od 
Zdeňka Svěráka Září, Babička 
Mary a Ten dělá to a ten zas 
tohle od dvojice V+W a čtení 

ukázky z Čapkova Roku zahradníka byly odměněny velkým 
potleskem. Výstava potrvá do 2. 1. 2016. 

Eva Danielová

Před půl rokem Spolek Oko zahájil úspěšnou 
premiérou operního recitálu v Újezdě nad Lesy 
pořádání hudebních večerů. Jak bude úspěšný náš 
druhý počinek nevíme, ale rádi bychom vás pozvali 
na vánoční koncert dlouholeté členky (1980-2010) 
skupiny Spirituál kvintet paní Ireny Budweiserové.

Vánoční koncert zahájí dětský pěvecký sbor Sovička 
a pak už uslyšíte převážně spirituály a gospely, ale 
i jiné Vánoční písně. Vzhledem k velmi nabitému 
koncertnímu programu paní Ireny (v prosinci vystu-
puje takřka denně) jsme rádi, že i naši posluchači 
budou mít možnost slyšet ji živě.
 Přeji vám hezký zážitek a příjemné odreagování 
od vánočního shonu.

Petr Duchek

Výstava Spolky a spolková činnost v Újedském muzeu

Hvězdy v Újezdě
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18. prosince 2015    19:00 hodin

HVÌZDY V ÚJEZDÌ

Vstupné 190,- Kè, senior (60+) 160,- Kè * Vstupenky v pøedprodeji: 
Podatelna MÈ Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy

Knihkupectví NAD LESY, Staroújezdská 45, Újezd nad Lesy
Chovatelské potøeby, Malešovská 1652, Újezd nad Lesy

Divadelní sál Masarykovy ZŠ, Staroklánovická 230, vchod z Èentické ul.

Vánoèní koncert bude zahájen krátkým vystoupením dìtského pìveckého sboru  "Sovièka" 

F I L M O V Ý  K L U B  FK21

F I L M O V Ý  K L U B  FK21

Podrobněji na webových stránkách MČ – www.praha.cz/kva

16. prosince od 19.hod., tentokráte ale

mimořádně v LEVLU!! - to abychom 
poseděli u kafe, popovídali si a 

zhodnotili náš letošní filmový rok, 
i s pomocí amer. truchlivé komedie 

z r.1941 ♥♥♥ HELLZAPOPPIN   ♥♥♥

A možná přijdou i kouzelníci – dr. Jan 
Foll a náš milý host dr. Pavel Taussig.
!vstup volný, místa bývá dost, náladu sebou!

Datum: 18. 12. 2015 
Čas: 19.00
Cena: 190,- (senioři 160,-)
Místo: divadelní sál Masary-
kovy ZŠ, Staroklánovická 230, 
Praha 9, Újezd nad Lesy (vchod 
do sálu je z Čentické ulice)
Předprodej: 
Podatelna ÚMČ Praha 21,  
Staroklánovická260, 
Knihkupectví NAD Lesy,  
Staroújezdská 45,
Chovatelské potřeby,  
Malešovská 1652.
Alternativně lze vstupenky ob-
jednat na tel. čísle 602 270 253 
a e-mailem na s-u-l@seznam.cz.



22

DĚTI A MLÁDEŽ

Koncem října zachvátila žižkov-
skou Olšanku taneční euforie. 
24. a 25. 10. se zde konal 8. 
ročník mezinárodní amatérské 
soutěže v klasickém tanci Balet-
ní mládí 2015. Úroveň soutě-
žících byla vysoká, technická 
vyspělost tanečníků rok od roku 
roste, jejich výkony jsou stále 
dokonalejší a samotná účast na 
této soutěži byla pro zúčastněné 
velkým úspěchem. Baletní školu 
Arabeska zastupovalo 24 dívek, 
pro které není balet jen krásným 
koníčkem, ale především srdeč-
ní záležitostí. Děvčata skvěle 
předvedla 10 soutěžních tanců 
a pětičlenná porota, složená z předních tanečníků a choreo-
grafů, je za jejich výkony po zásluze ocenila. Získaly 4 první 
místa, 1 druhé, 2  třetí a 2 čestná uznání. Úspěch dětí je 
pro mne velkým potěšením hlavně proto, že jejich poctivá 
a systematická příprava byla zúročena. Upřímnou radost 
mám z malých ,, Arabesek”, které se soutěžením teprve 

začínají a v tak velké konkurenci 
si vybojovaly krásné 3. místo. 
Celá soutěž byla velká estetic-
ká podívaná na tanec, který je 
fenoménem krásy a mládí.

INFO
10. prosince uvádí Arabeska 
veřejné vánoční představení 
v Salesiánském divadle v Ko-
bylisích - srdečně vás všechny 
zveme vychutnat si adventní at-
mosféru. Po Novém roce začíná 
řada tanečních soutěží, z nichž 
ta v německém Selbu bude 
pro děti zásadní a rozhodující 
v tom, jestli získají nominaci 

na celosvětovou taneční soutěž DWC, která se bude konat 
začátkem července na ostrově Jersey. Držte dětem palce!

Krásné a klidné Vánoce přeji  
za celou újezdskou Arabesku

Daniela Poková

Arabeska v soutěži Baletní mládí

V Újezdském lese se objevila strašidla
Že tomu nevěříte? Tak to děláte chybu! Skutečně se ob-
jevila a to 7. listopadu. Máme na to i očité svědky … více 
jak 350. Tolik dětí je vidělo na vlastní oči a slyšelo na 
vlastní uši. Někteří stateční si na ně i sáhli. Když se ten 
den sešeřilo, objevila se v lese světýlka. Touto cestou se 
vydaly malé děti, které odvážně kráčely lesem a objevo-
valy temná zákoutí.  Později se tam již vydaly větší děti 
a ty právě mohly vidět čerty, tajemného černého muže, 
skřeta, upíra s vlkodlakem a kostlivce. Bludičky se je 
snažily poslat do temného lesa, ale děti se nenechaly 
zmást. Cestou plnily i úkoly – hrály karty s čerty, ty od-
vážnější si sáhly do nádob, kde v některých byly i myši.  
Pak si prohlížely galerii strašidelných portrétů a kdo se 
nebál, mohl se podívat i na zahalený obraz největšího 
strašidla. Uhádnete, koho uviděly? No přece vlastní ob-
ličej v zrcadle.  U hrobu s upírem si mohly pohladit i vl-
kodlaka, no řeknu vám, že i dospělí měli co dělat, aby 
se nebáli. V cíli je pak u podpisové listiny čekal kostlivec, 
ale ten byl hodný a rozdával dětem sladké odměny.
 V restauraci Na Hřišti byla pro děti připravena zá-
bava ... kvíz, hry, malování. Protože nám počasí mimo-
řádně přálo, mohli si opéct i špekáčky. Provozovatel 
restaurace pro děti připravil i čaj zdarma a za správně 
vyplněný kvíz nanukovou odměnu. Děkujeme všem za 
hojnou účast a podporu. Také spolku Molechet za stra-
šidla, restauraci Na Hřišti za skvělé zázemí a odměny 
pro děti. 

Těšit se na vás všechny budeme opět příští rok na 
Újezdském karnevale. Sledujte naše stránky www.
rarasek21.cz a FB.

Za Raráška z Újezda Šárka Skřivanová
Foto Gabriela Hladíková



SPORT

V minulém čísle jsme Vám slíbili zhod-
nocení exhibice, která proběhla první 
zářijový víkend v rámci újezdského 
Dne zdraví MČ Prahy 21. Toto ne delší 

než třicetiminutové vystoupení má každým 
rokem za cíl přiblížit našim spoluobčanům 
a sousedům naši činnost a bojové umění Taek-
wondo obecně. A tak jste v rámci naší exhibice 
tedy opět mohli vidět všechny složky taekwon-
da - přerážecí techniky a lámání dřevěných 
desek, sportovní zápas i soutěžní sestavy, 
silové přerážení stavebních materiálů, cvičení 
se zbraněmi, sebeobranu (nejen) proti noži 
v podání Marka Doxanského a spoustu dalších 
technik, jako např.: skopávání jablka z nože 
poslepu s páskou přes oči.

Z našeho pohledu se jednalo o podařenou 
akci, které předcházel týden tvrdých tréninků 
a přípravy. Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na organizaci této akce a umožnili nám tak 
přispět k vydařenému odpoledni stráveném 
na Dni zdraví. V příštím čísle Zpravodaje Vám 
poreferujeme o pražském turnaji Prague open, 
který byl finančně podpořen v rámci granto-
vého systému MČ Prahy 21 a dočtete se také 
o tom, kolik jsme přivezli do Újezda medailí 
z německého turnaje Sachsen-Anhalt. Tyto 
turnaje se však do tohoto čísla nevejdou a tak 
se na nové informace můžete těšit v příštím 
kalendářním roce.

Pavel Pospíšek
Kangsim Dojang

Ohlédnutí za exhibičním vystoupením
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Pronájem prostor (44 m2) v areálu zdravotnického 
střediska na sídlišti Rohožník 
Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu prostory se samostat-
ným vchodem v areálu zdravotnického střediska na Rohožníku. 
V přízemí se jedná o místnost o výměře 26,2 m2, kterou si původ-
ní nájemce rozdělil na předsíň, skládek, kancelář, kuchyňku a WC. 
Samostatným schodištěm je vstup do 
2. N. P., místnosti o výměře 17,8 m2.

Měsíční nájemné k jednání: 
9.600,- Kč + energie.
Pokud se sejde více nabídek, dá RMČ 
přednost těm, které budou mít souvis-
lost se zdravotnickými službami.

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 
281 012 958, 
e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

INZERCE
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INZERCE

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

VÝRAZNÁ 
POSEZONNÍ SLEVA!

Zveme Vás do KVĚTINÁŘSTVÍ Jasmín v Újezdu 
n.L. (vedle Penny Marketu) na bohatou nabídku 

ADVENTNÍCH VĚNCŮ,VÁNOČNÍCH dekorací a dárků 
a nejen vánočních. Připravili jsme pro Vás VÁNOČNÍ 
NOVINKY a každý týden máme pro Vás nové AKČNÍ 

zboží. PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VÁNOČNÍ 
DEKORACE. Velice rádi Vás u nás uvítáme  

a těšíme se na Vaší návštěvu.

PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ 8-19.30h. SO-NE 8-17h. 
Máme otevřeno NEPŘETRŽITĚ 364 DNŮ v roce. 

ZAVŘENO máme pouze 1. 1. 2016.

Mob.č.:773 679 393, 608 982 711,  
FACEBOOK: http://www.facebook.com/kvetinyjasmin/ 

VELICE DĚKUJEME VŠEM ZÁKAZNÍKŮM ZA PŘÍZEŇ 
V R.2015 A PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 

A HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE 2016.

Hledám zájemce na úklid. 
1x týdně. 200 Kč/hod. 

Šestajovice tel. 602 337 095 

Stehlík Jiří
Hlavní 47, Tuklaty
Tel.: 723 614 889

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

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

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

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

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

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

OTEVŘENO:
DUBEN-ŘÍJEN

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

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

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

Fcb: www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

On-line klub, Malešovská 1652 Praha 9
v objektu obchodního centra Rohožník

Otevírací doba: 
PO-PÁ 15.00-21.00hod

SO 17.00-21.00hod
NE  9.00-12.00 -17.00-21.00hod

Tel.604 308 059

Prodej 
sudového 
vína 
z Mutěnic

Prodej jižně 
orientovaného RD 
v Klánovicích,  
ul. Smiřická.  
Lesní parcela 
o výměře 959 m2 
s udržovanou, 
okrasnou  
zahradou.

Cena :10,250 00,-Kč.

Tel. 734-766-039
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Lektor německého jazyka s 15letou 
praxí nabízí výuku němčiny dětem 

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

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

www.sefl-hairstyle.com
Horka 24, Přišimasy

Loreal, Selective, Wella, Redken

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

Hledáte zubního lékaře? 

S rozšířenou kapacitou  
zubní ordinace přijímáme 
nové pacienty. 

Komplexní péče o chrup celé rodiny 

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

Kolektiv lékařů: 

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

MDDr. K. Burešová MDDr. M. Rokosová 

MDDr. P.Kubásková MDDr. A. Svačina 
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

AUTODOPRAVA
zemní prácekontejnery, 

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

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

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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Je vánoční období spíše časem klidu, 
nebo stresu? Nebojte, tenhle text 
není další lamentací nad dnešní 
takzvaně uspěchanou dobou. Ani 
nad tím, že se ze svátečního prožívání 

staly Vánoce a Advent, kterým jim před-
chází, spíše nepříliš příjemým obdobím 
plným nahromaděného shonu a rozči-
lení. Koneckonců, víra a duchovní život 
je věcí každého a nechá-li se světskými 
záležitostmi ovládnout, je to trochu jeho 
chyba. Faktem ale je, že jako mnoho 
jiných věcí v našem životě, i časy „klidu, 
rozjímání a pohody“ jsou mnohdy něčím 
úplně jiným, než jak je nazýváme a jak je 
chceme vnímat. A že pokud se nad sebou 
svým životem chceme vážně zamyslet, 
možná, že konec roku není tím nejvhod-
nějším termínem.
 Už proto, že je všude tma a zima, 
nejlépe je za oknem (zevnitř) a spíš než 

na odvážné vize do 
budoucna a razantní 
rozhodnutí máme 
potřebu se zabalit 
do deky a odebrat se 
k zimnímu spán-
ku, nebo si aspoň 
připravit pořádné 
tukové zásoby.
    Kalendář je 
zrádný: skutečným 
začátkem roku je 
samozřejmě až 

příchod jara, s nímž přichází i nová ener-
gie a nápady. Skutečným koncem roku 
a místem vhodným k bilanci a rozvažová-
ní, co dál, je nejspíš konec zimy, když taje 
poslední sníh a my už vidíme ten nový 
začátek na vlastní oči. 
 Ale ani tak není nutné házet flintu 
do žita, tedy nyní do sněhem či blátem 
pokrytého žitného pole – kdyby se u nás 
ještě nějaké to žito ještě pěstovalo (vidíte, 
s přirovnáními je to zrádné, a to jsme 
nedospěli ani k tomu, kdo z nás ještě 
má flintu, není-li ausgerechnet mysli-
vec). Zkrátka, i v zimě se dá zažít leccos 
krásného a silného – stačí mít oči a hlavu 
otevřenou a nebát se vyjít ven, i když je 
tam ta tma a zima.
 Ať už jste měli na začátku letošního 
roku jakákoli předsevzetí, a ať už se vám 
je podařilo naplnit jakkoli, ať už máte 
Vánoce rádi, nebo se jen snažíte přetrpět, 
vkročte do nového roku pravou nohou 
a nevzdávejte se. Tešte se na jaro, jako já.

Vojtěch Varyš

Nové začátky

Na kůži se během života tvoří 
projevy různého charakteru.  Nej-
častější jsou pigmentové projevy. 
Některá znaménka jsou již při 
narození  jsou to tzv kongenitálny 
névy, které  během života propor-
cionálně rostou. Ve většině případů 
stačí jejich  pravidelné kontroly 
a sledování ložiska. 
 Pigmentová znaménka, která se 
tvoří během života, mohou mít  jak 
děti, tak dospělí. Pozvolna přibý-
vají a jen málokdy spontánně mizí.  
Projevy mohou být plošné v úrovni 
kůže nebo i nad úroveň, tedy lehce 
vystouplé, kdekoliv na těle. Vět-
šinou nejsou nebezpečné, ale je 
vhodné sledovat případné změny. 
 Sledování a kontroly  pigmen-
tových projevů by mělo být sou-
částí péče o své zdraví. Pokud jsou 
projevy na viditelném místě je 
dobré  se na znaménka občas po-
dívat a pokud jsou třeba na zádech  
může projevy sledovat  jiný rodinný 
příslušník. Co sledovat?  Hodnotí se 
rovnoměrnost rozložení pigmentu 
ve znaménku, rozložení by mělo 
být homogenní. Dále okraje, které 
by měly být symetrické, pravidelné. 
Při sledování projevu se hodnotí 
ještě svědění nebo krvácení a pří-
padný rychlý růst.
 Pokud se objeví některé tyto 
projevy – nerovnoměrné rozložení 
pigmentu a změna barvy znamén-
ka, výběžky z okrajů , svědění, 

krvácení nebo rychlý růst projevu je 
lepší nechat znaménko zkontrolo-
vat kožním lékařem.
 Dalším častým projevem na kůži 
jsou tzv fibromky – což jsou stop-
katé měkké kožní výrůstky. Barvy 
kůže nebo lehce tmavší. Velikosti 
špendlíkové hlavičky až malého 
hrášku. 
 Bývají nejčastěji na krku, v pod-
paží nebo v tříslech. Nejsou nebez-
pečné. Jsou pouze „ kosmetickou 
záležitost“. Tyto projevy obtěžují 
spíše mechanicky. Mohou být zatr-
ženy a pak citlivé a bolestivé.
 Odstranění je jednoduché, v lo-
kální anestezii. Ložisko se nešije, 
zhojí se stroupkem. 
 Ještě zmíním časté hemangiom-
ky. Jsou to malé červené projevy 
na kůži, velikosti 1-3 mm nejčastěji. 
Jsou lehce nad úroveň. Jsou to 
rozšířené kapilárky. Ze zdravotní-
ho pohledu nejsou nebezpečné, 
ale když se poraní mohou dlouho 
krvácet. Některé dámy obtěžují 
sovu přítomností v místech, kam se 
nehodí, proto se ošetřují nejčastěji  
z korektivní  indikace. Odstranění 
je  snadné, kauterem nebo laserem 
se koaguluje přívodní kapilárka. 
Většinou není potřebná ani lokální 
anestezie. Zhojí se opět přes strou-
pek. 

MUDr.Ivona Kosová,  
kožní ordinace – Újezd nad Lesy

Ze zápisníku lékařky

Pronájem zděného  
prodejního stánku 15,70 m2, 
sídliště Rohožník – konečná 
zastávka autobusů
Městská část Praha 21 nabízí 
k pronájmu samostatnou polovi-
nu prodejního stánku na koneč-
né zastávce autobusů sídliště 
Rohožník. Obchodní plocha 12,12 
m2, zázemí 1,80 m2 a WC 1,78 
m2. Nabízený prostor má samo-
statný elektroměr a vodoměr. 
Vytápění je řešeno přímotopy.

Měsíční nájemné k jednání: 4.840 Kč + energie
Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958,  
e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

INZERCE



bydlím tady s Vámi a proto
Vám mohu kvalifikovaně
poradit.

realitní makléř protuto oblast

PRO SVÉHO VÝZNAMNÉHO KLIENTA hledám
starší rodinný dům vhodný k rekonstrukci
nebo stavební pozemek vhodný pro stavbu
rodinného domu.

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

� Ráda zprostředkuji prodej nebo proná-
jem vaší nemovitosti.

� Pomohu při přípravě atraktivních foto-
grafií vaší nemovitosti.

� Zpracuji posudek pro různá řízení 
(dědictví atd.)

byT V PRONÁJMu

PRODEJ byTu

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

PRODÁVEJTE S NÁMI !
Alter Ego spol. s r.o.
centrum blatov,
Oplanská 2614
Praha 9 - Újezd nad Lesy

K pronájmu nebytový prostor ve II.NP
obchodního centra Blatov II. ( 1.patro,
výtah, bezbarierový vstup) Velmi světlá
místnost s vlastním sociálním zařízením
(vč. přípravy na kuchyňku i pračku). Lze
rozdělit na 2 kanceláře se společným
zázemím. Velké výlohy směřují k hlavní
silnici.

V  N A b í D c E

NEPRODALI  JSTE ?

218 prodaných nemovitostí
207 pronajatých nemovitostí
780 aktivních klientů
180 nabízených nemovitostí

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

Ing. Petr Sýkora, jednatel

www.alterego.century21.cz
alterego@century21.cz

 tel.: 725 293 655

NEPRODÁVALI  JSTE  S  NÁMI!

inzerce_a4:Sestava 1 24.11.2015 10:04 Stránka 2
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SPOLKY

HISTORIE
Myšlenka skautingu vznikla v roce 
1907 v Anglii, odkud ji do českých zemí 
přivezl o čtyři roky později profe-
sor Antonín Benjamin Svojsík. Český 
skauting se během totalit potýkal se 
zákazy své činnosti a k jeho obnovení 
v podobě organizace Junák Svaz skau-
tů a skautek ČR došlo až v roce 1989. 
V současné době má Junák v ČR kolem 
51 000 členů a je největší výchovnou 
organizací mladých lidí v České repub-
lice. Ve světě je to 40 milionů skautů 
v 216 zemích. 
 Újezdské skautské středisko Dou-
glaska funguje od roku 1990, má 98 
členů a vede ho. Skládá se ze 3 oddílů: 
dívčí oddíl Kasiopeja, chlapecký oddíl 
Štěňata a roverský (dorostenecký) 
oddíl Kolibřík.
 Skautská výchova se snaží prostřed-
nictvím her a zážitků naučit děti hrát 
fér, spolupracovat s ostatními, být 
ohleduplný k okolnímu prostředí a mít 
vztah k přírodě. Děti „odchované“ ve 
skautu zde často zůstávají jako vedou-
cí a předávají tak tyto krásné hodnoty 
další generaci. 

ČINNOST
Pravidelně se scházejí na osmi 
schůzkách týdně, kde na každé je 
10-15 dětí. Při hrách se učí mimo 
jiné zdravovědu, dopravu, poznávat 
zvířata a rostliny, chodí do lesa, starší 
skauti provozují i sporty jako lezení, 
plavání a další. 
 Pravidelně 1-2x měsíčně se vydávají 
na jednodenní výpravy nebo cyklový-
lety, ale již několik let jsou mezi dětmi 
nejvíce oblíbené vícedenní výlety. 
Účastní se i okresních a krajských zá-
vodů, někdy se podaří postoupit i do 
celostátního kola.
 Asi každému se při vyslovení slova 
skaut vybaví hlavně letní tábory. I ty 
samozřejmě chystají újezdští vedoucí 
pro své svěřence, a jsou vlastně tako-
vým završením jejich celoroční práce.

 A protože je skauting rozšířen 
prakticky po celém světě (český Junák 
je členem světových skautských 
organizací WOSM a WAGGGS), snaží 
se i naše středisko zapojit do mezi-
národních skautských akcí a umožnit 
dětem navazovat kontakty s vrstevníky 
z jiných států. Družina našich skautů 
se měla možnost v roce 2014 zúčast-
nit středoevropského mezinárodního 
setkání, nazývaného Jamboree, které 
se tentokrát konalo v Doksech. 
 Zapojují se také do aktivit MČ i ji-
ných neziskových organizací v Újezdě 
nad Lesy. Pomáhají s pořádáním 
Cesty za pokladem skřítků s organi-
zací Rarášek, Masopustního průvodu 
Újezd – Květnice – Sibřina, předvá-
noční atmosféru oživují podvečerem 
s koledami a rozdáváním Betlémské-
ho světla, plamínku symbolizujícího 
duchovní hodnoty Vánoc. 

FINANCE
Organizace Junáka funguje na principu 
dobrovolnictví, tedy vedoucí a pořa-
datelé akcí nepobírají žádný plat ani 
jinou finanční formu odměny, na vět-
šině akcí platí účastnický poplatek jako 
ostatní. Finančními zdroji pro chod 
střediska a pořádání akcí jsou členské 
příspěvky, účastnické poplatky, dotace 

a granty Magistrátu Hlavního města 
Praha, Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a městské části Praha 
21. 

PROBLÉMY A PLÁNY
Co trápí újezdské skauty? Zejména 
nevyhovující stav kluboven na Rohož-
níku, původně dočasného zařízení sta-
veniště pro výstavbu sídliště Rohožník, 
jejichž zbourání již bylo odsouhlaseno.
 Dočasné útočiště našli v původním 
sídle knihovny v Lomecké ulici. Tyto 
prostory ale také nejsou v dobrém 
technickém stavu a tak skautům 
držíme palce, aby se podařilo dořešit 
tuto situaci a mohlo dojít k výstavbě 
kluboven nových.

A plány do roku 2016? Mimo jiné se 
zejména dospívající mohou těšit na ví-
ce sportovních aktivit a návrat k příro-
dě v podobě putovních výletů a spaní 
pod „širákem“. 

Hned bych vyrazila s nimi. A co vaše 
děti? Neměly by také chuť si vyzkou-
šet něco jiného než hraní na počítači? 
Pokud ano, kontakty i další informace 
najdete na http://www.douglaska.
eu/.

Jitka Carbolová

Představujeme újezdské spolky:
Skautské středisko DouglaskaTaké už jste v lese 

nebo jinde v Újezdě 
potkali skupinku dětí s ve-
doucím, které se zajímaly 
o přírodu kolem sebe? Tak 
to mohli být újezdští skauti.
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Klánovický les má novou naučnou stezku

K Vánocům patří návštěva betléma

Od poloviny listopadu 2015 se v Klá-
novickém lese můžeme potěšit novou 
naučnou stezkou „Po stopách středo-
věké vesnice Hol“.
 Tři vstupní tabule a devět stanovišť 
nás provedou tříkilometrovým okru-
hem, na němž se dozvíme zajíma-
vosti z nejnovějšího archeologického 
průzkumu, který mimo jiné objasnil 
historický zmatek v pojmenování Žák 
a Hol.

 Stezku můžeme navštívit také vir-
tuálně na http://www.hol.ujezdsky-
strom.info/ 
 V lese stezku najdeme na „kláno-
vické“ straně trati, v katastru Újezda 
nad Lesy. Dotýká se červené turistické 
značky, stezky Stopy Klánovice a stez-
ky Lesní galerie II.
 Stezka  „Po stopách středověké 
vesnice Hol“ vznikla díky spolupráci 
spolku Újezdský STROM a státního 

podniku Lesy ČR v Programu 2020. 
Odborným konzultantem je archeo-
log Mgr. Michal Beránek. Podrobné 
informace jsou aktualizovány na webu 
Újezdského STROMu.
 O „oficiálním“ otevření stezky, 
spojeném s vycházkou a výkladem, 
budeme  dopředu informovat. 

Zita Kazdová 
Újezdský STROM

Újezd nad Lesy spadá pod farnost Koloděje, kde v kostele 
Povýšení sv. Kříže bývá o Vánocích vystaven betlém. Příběh 
kolodějského betléma bohužel není příliš veselý.
 V kostele bývaly do nedávné doby vyřezávané figurky 
z malovaného dřeva. Při jednom vloupání do kostela však 
byly tyto figurky odcizeny a zbyla jen krajina – pozadí. Jako 
provizorium neznámý dobrodinec daroval jednoduchý 
betlém ze sádry či podobného materiálu, který bohužel 
nezaplní připravenou plochu, neboť původní sada obsaho-
vala mnohem více figur. Nynější kolodějský betlém je tedy 
spíše jen skromným zástupcem onoho původního, na který 
pamětníci stále vzpomínají. 
 Betlém bude letos přístupný 25. - 27. 12. od 10 do 16 
hodin a na Nový rok od 10 do 10:30.
 Z vánočního programu kolodějského kostela bych vás 
ráda upozornila zejména na koncert újezdských školáků 
v pondělí 21. 12. od 17 hodin.
 Informace o dalších betlémech po Praze i jinde najdete 
na www.krestanskevanoce.cz/betlemy.
 Návštěvu kolodějského betléma můžete spojit i s pro-
cházkou parkem Skála, který najdete kousek za kostelem, 
kde svépomocí vznikla venkovní posilovna, ze které je krás-
ný výhled mimo jiné i na Újezd.

Výběr z programu kolodějského kostela  
o Vánocích 2015
(celý program na http://www.kolodeje.farnost.cz)

  Čtvrtek 17. 12. v 17 hod.  
Koncert dětí ze školy v Kolodějích

  Sobota 19. 12. v 19 hod.  
Adventní bohoslužba při svíčkách

  Pondělí 21. 12. v 17 hod. koncert dětí ze školy v Újezdě
  Čtvrtek 24. 12. - Štědrý den v 16 hod. štědrovečerní mše 

s účastí dětí a rodičů, po mši se bude rozdělovat Betlém-
ské světlo ve 24 hod. půlnoční mše

  Pátek 25. 12. Hod boží vánoční v 9 hod. farní mše
  Sobota 26. 12. svátek sv. Štěpána v 18 hod. mše
  Neděle 27. 12. svátek sv. Rodiny v 9 hod. mše  

s požehnáním pro manžele 
  Čtvrtek 31. 12. poděkování za uplynulý rok  

v 16 hod. mše na rozloučení s občanským rokem
  Pátek 1. 1. 2014 Nový rok – slavnost Matky Boží  

Panny Marie v 10.30 slavnostní mše
  Neděle 3. 1. 2014 v 17 hod. koncert na podporu  

Tříkrálové sbírky v kostele v Kolodějích 

S použitím materiálů z www.krestanskevanoce.cz a infor-
mací od pana faráře Salveta připravila Jitka Carbolová

NAŠE OKOLÍ
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KŘÍŽOVKA

Za Újezdem byl les, pohádkový les, a v něm žili hodní i zlí lidé. Poznat, kteří patřili 
k těm prvním a k těm druhým, je úkol pro vás, vážení čtenáři. Co takoví .... (tajenka)?



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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.

Neváhejte a prožijte Vánoce v síti ÚJEZD.net.



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

Lipová ul., Škvorec.

zdirad.pekarek@re-max.cz

Prodej – atraktivní RD 5+kk, 140 m2+
43 m2 dvougaráž + 40 m2 terasa, pozemek

821 m2, Potoční ul., Šestajovice

& 603 280 220

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

cena 5.990.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

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

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

cena 7.650.000,-Kč

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

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

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

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků 500–1200 m2

na výstavbu RD v Šestajovicích

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

cena 8.700.000,- Kč

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

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

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

p r o d á n o

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky

v centru
Újezda nad Lesy, Klánovic

a Šestajovic

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

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

cena 3.650.000,-Kč

cena 6.376.000,-Kč

cena 6.852.000,-Kč

r e z e r va c e
r e z e r va c e


