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ZPRAVODAJ
Představujeme strážníky MP a terénní pracovníky str. 2 a 4

Rozhovor s plukovníkem Pelčákem str. 3

ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz

2. 11. Vernisáž výstavy „Z Moravského Slovácka do Újezda nad Lesy“
věnované životnímu jubileu pluk. Ing. O. Pelčáka.
Od 10:00 hod v sále Polyfunkčního domu a dále v Újezdském muzeu.

FK Újezd nad Lesy B - Braník B, utkání mužů v kopané, od 14:00 hod.

3. 11. Lampionáda, od 16:30 hod na Psí plácek zvou Maminy o.s.

6. 11. „Dějiny kontra Spejbl“, Divadlo Spejbla a Hurvínka,
SD vypraví bus, odjezd od Lidlu a z Blatova v 17:30 hod, cena 150,- Kč.

7. 11. Národní parky Chile a tajuplný Velikonoční ostrov.
Besedu s manželi Čížkovými pořádá SPCCH od 15:30 hod v budově
ÚMČ. Všechny srdečně zveme.

8. 11. Disco s DJ Mírou pro dospělé, hraje na přání.
Danceport od 20:30 hod, vstup zdarma. Pro nekuřáky.

9. 11. FK Újezd nad Lesy – Stodůlky, utkání staršího dorostu v kopané,
od 11:30 hod.

10. 11. FK Újezd nad Lesy – Dolní Chabry, utkání mužů v kopané,
od 14:00 hod.

11. 11. Trénování paměti, od 14:00 hod v budově ÚMČ, nezapomeňte!

13. 11. Čaj o páté - neformální beseda o tom, co vás pálí či zajímá v naší
městské části. Srdečně zve starosta Pavel Roušar. Od 17:00 hod,
ÚMČ Praha 21.

14. 11. Divadelní hra „Hašler“, od 19:00 hod, Divadlo na Vinohradech,
SPCCH vypraví bus, odjezd 18:00 hod z Rohožníku, cena 180,- Kč.

15. 11. Tančírna, Danceport od 20:30 hod, rezervace nutná.

16. 11. FK Újezd nad Lesy B - Šeberov, utkání mužů v kopané, od 13:30 hod.

Komentovaná archeologická vycházka, sraz v 10:00 hod u Smolíka.

20.11. Filmový klub III. 19:00 hod, v Aule (Divadle) Masarykovy ZŠ

21. 11. Komentovaná prohlídka budovy Českého rozhlasu v Římské ul.,
sraz 9:55 hod před budovou, nutná rezervace u důvěrnic SPCCH.

Vánoční dílna, 14:00 – 18:00 hod v budově ÚMČ.

23. 11. Valná hromada SD k projednání nových stanov, od 14:00 hod
v jídelně MZŠ v Polesné ul., účast nutná.

II. Benefiční ples MŠ Lodička Šestajovice. Od 20:00 hod v KD Jirny.

29. 11. - 1. 12. Adventní výstava květiny Lucka v Areálu zahrádkářů.

30. 11. Zvonkový průvod z farní louky (16:30 hod, roh Čentické a Polesné)
až ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu.

1. 12. Mikulášská nadílka pro děti, od 16:00 v sále Polyfunkčního
domu, pořádají o.s. Maminy, prodej vstupenek v podatelně ÚMČ.

7. 12. Mikulášská zábava pro seniory náhradou za Den seniorů,
od 14:00 hod zve ÚMČ Praha 21 a SD do sálu Polyfunkčního domu.

Vážení spoluobčané,

určitě nejdůležitějším dnem tohoto
měsíce je 17. listopad, kdy si připo-
meneme Den boje za svobodu
a demokracii. Před 24 lety začala
sametová revoluce, která vyústila
v pád komunismu. Začala se psát
nová etapa našich dějin a za čtvrt
století se změnilo téměř vše. K lep-
šímu? Nechci touto řečnickou otáz-
kou vyvolat ve čtenářích vášně
a názorové střety, ale zamyšlení
a vzpomínku u těch z nás, kteří rok
1989 pamatují.

Vzpomeňme na ony dramatické
dny, kdy hodinu po hodině bylo
stále jasnější, že se děje něco pro
mnohé neznámého, velmi důleži-
tého. Vzpomeňme na dobu plnou
událostí, dobu naplněnou očekává-
ním, euforií, možná i obavou z toho,
co bude, co přijde.

Když se nyní, po letech, ohlédneme
zpět a porovnáme naše tehdejší oče-
kávání s dnešní realitou, nejspíš zjis-
tíme, že život jednodušší není, ba
naopak. Přesto ale měl a má boj
a každodenní usilování o svobodu
a demokracii smysl! Dnes jinak, ale
možná víc, než před lety. Protože za
to, že se sny a představy, vyvolané ži-
votem v izolaci tehdejší ČSSR nena-
plnily, demokracie nemůže. Komu-
nismus na dlouhá desetiletí přerval
vývoj v naší zemi a na několik gene-
rací nás poznamenal. Při vzpomínce
na 17. listopad je nutné na to neza-
pomenout.

Pavel Roušar, starosta

Újezd nad Lesy má dvojnásobnou mistryni
republiky ve veslování

Újezdská radnice
sMasarykovou ZŠ, místními
občany a římskokatolickou

farností zvou

NAZVONKOVÝ PRŮVOD
V PŘEDVEČERADVENTU
V SOBOTU30.11. 2013

V16.30HODIN

Přivítání Adventu začne na farní
louce (roh ulic Čentická aPolesná),
bude pokračovat průvodem
Čentickou ulicí a skončí

ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO
STROMU

v parku předMZŠ
Jste srdečně vítáni,

zvonky, rolničky, svíčky a baterky
si vezměte s sebou !!!

Přijďte si vyrobit přáníčko, ozdobit perníček

či vyrobit nějakou vánoční dekoraci.

21. listopadu 2013 od 14 do 18 hod.
v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260
Srdečně Vás zve Komise sociální politiky a zdravotnictví a Neposeda, o. s.

VÁNOČNÍ DÍLNA

foto soukr. archiv K. Hnízdilové

Mistrovská čtyřka na stupních vítězů, zleva Andrea, Lucka, Karolína a Marie.

Dozvěděli jsme se, že se v létě uskuteč-
nilo na veslařském kanále v Račicích
Mistrovství České republiky žactva a do-
rostu ve veslování. Přes rozjížďky, se-
mifinále a až do finále postoupila
(v kategorii mladších žákyň) a vyhrála
téměř s deseti vteřinovým náskokem

žákyně 6. třídy Masarykovy základní
školy v Újezdě n.L. Karolína Hnízdilová.
Stala se mistryní republiky pro rok 2013
v kategorii skif, v této disciplíně obhajo-
vala vítězství z loňského roku a k tomu
přidala druhý titul v párové čtyřce s kor-
midelníkem. Mistrovství se zúčastnilo

téměř 40 veslařských klubů z celé České
republiky. Pro tuto 12-ti letou žákyni je
to velmi velký úspěch a velká motivace
do dalších závodních let.
Přejeme, aby se jí i nadále dařilo a dr-
žíme palce do dalších závodů.

Jan Slezák

MIKULÁŠSKÁ
ZÁBAVA

PRO SENIORY
Městská část Praha 21,

Odbor občansko -správní,
Odbor sociálních věcí
a Sdružení důchodců

pořádá taneční odpoledne

v sobotu 7. 12. 2013
od 16 do 21 hod

v sále Polyfunkčního
domu Level

Všichni jste srdečně zváni,
těšíme se na společně strá-
vené odpoledne s hudbou,
tancem a občerstvením.

Tato akce je náhradou za oslavu
Mezinárodního dne seniorů

a Vánočního posezení

pro seniory.

Odbor občansko správní

a Odbor sociálních věcí



Sloupek zastupitelů
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Aktuality
z Rady MČ

Zaměřeno na životní prostředí

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Říjnové zatupitelstvo proběhlo v pra-
covní atmosféře. Části jednání se zů-
častnila i zastupitelka Vlásenková za
ODS a i přes rétorické výstupy byla
atmosféra vcelku vstřícná. Někdy
jsem však nemohl nereagovat: je prý
zbytečné uvažovat dlouhodobě (!?!),
koncepci školství MČ lze kritizovat
a přitom nečíst. Ještě, že poskytu-
jeme záznam, abych se ujistil, že se
mi to nezdálo.
Body byly projednávány věcně, sdě-
lení k bodům užitečná a informa-
tivní. Zklamala jen zpráva Kontrolní-
ho výboru o komplexním prošetření
projektu „Polyfunkčního domu“.
Plodem 10-ti měsíční práce je 12 vět
textu: problémy jsou příliš velká ku-
chyň a teče do sklepa. Žádné stano-
vení příčin ani poučení z potíží
projektu. Poukaz na neveřejné doku-
menty dokládající prý korektnost
projektu.
Škoda. Občanům není na jejich
otázky veřejně co nabídnout. V dané
opoziční sestavě (předseda komise
RSDr. Petr Janda, KSČM) je to zřejmě
maximum otevřenosti, jakou lze ze
strany KV ZMČ k bodu dosáhnout.
Hezký barevný listopad.

� Rada schválila finanční příspěvek
70.000,- Kč na dofinancování grantu
MHMP na realizaci projektu Lesní
galerie II.
� Vzala na vědomí informace ředitelek
MŠ o letním provozu v MŠ v červenci
2013.
� Vzala na vědomí návrh obecně zá-
vazné vyhlášky Mgr. Lukáše Manharta,
radního MHMP, která osvobozuje od
daně z nemovitostí nemovitosti posti-
žené živelnou pohromou.
� Schválila finanční dary členům
Sboru dobrovolných hasičů Újezd n.L.,
za pomoc při letošních záplavách. Ře-
ditelkám MŠ Sluníčko a MŠ Sedmi-
kráska za obětavou práci při rekon-
strukci prostor výše uvedených mateř-
ských škol.
� Revokovala usnesení RMČ P21 ze
dne 27. 8. 2013 (Souhlas s Koncepcí
školství MČ P21) a souhlasila s aktuali-
zovanou Koncepcí školství MČ P21
k září 2013.
� Schválila žádost ředitele Masarykovy
ZŠ o navýšení kapacity MZŠ od 1. 9.
2014 a zápis do Rejstříku škol.

Karla Jakob Čechová, místostarostka

� Zastupitelstvo vzalo na vědomí Pro-
gnózu vývoje počtu obyvatel a demo-
grafické struktury MČ Praha 21 do
roku 2022
� Schválilo Rozpočtová opatření
č. 26-30, 31-39, 41-45, 47, 49, 52-56
změny rozpočtu v roce 2013
� Schválilo Koncepci školství Měst-
ské Části Praha 21 2013 - 2019
� Schválilo Grantový systém Městské
Části Praha 21

Karla Jakob Čechová, místostarostka

Aktuality ze
Zastupitelstva

MČ

Jak postoupily práce na novém dopravním a cyklistickém generelu v MČ Praha 21?

Strážníci okrskáři - Újezd nad Lesy
Rádi bychom obyvatelům Újezda nad Lesy představili strážníky
okrskáře Městské policie hl. m. Prahy, na které se mohou kdykoliv
s důvěrou obrátit.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
9. listopadu Druhanická x Staroújezdská

Valdovská x Hrádková
Lomecká x Zaříčanská

7. prosince Rohožnická (na parkovišti u Alberta)
Starokolínská (u parku na Blatově)

Odkládejte
starý nábytek, pohovky, gauče, ko-
berce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové předměty
(např. staré bojlery).

Neodkládejte
živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, vý-
robky podléhající zpětnému odběru
(např. vyřazené elektrozařízení, TV
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky).

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

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID ve dnech 22. a 23. listopadu 2013
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 i v letošním roce pro vás
připravil pravidelný předvánoční úklid. Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny na níže uvedených stanovištích dne 22. listopadu 2013
kolem 14:00 hodiny, v sobotu ráno dne 23. listopadu se nejplnější kontejnery
vymění a kolem 12:00 hodiny se všechny kontejnery odvezou.

22. 11. 2013 1. Toušická (u spořitelny)
od 14:00 hod 2. Rohožnická (u Alberta)

3. Valdovská x Hrádková
4. Starokolínská x Novolhotská
5. Církvická x Ochozská
6. Lomecká x Zaříčanská
7. Dědická x Ranská
8. Čenovická y Pilovská
9. Holšická x Sudějovická
10. Druhanická x Staroújezdská
11. Žehušická x Měšínská
12. Nadějovská x Borovská

Odkládejte:
starý nábytek / skříně, postele, stoly,
židle, křesla, koberce, linolea, mat-
race, elektrotechnika (pračky, videa,
radia), umyvadla, wc

Nepatří:
stavební odpad, suť, pneumatiky,
lednice, autobaterie, barvy, ředidla
a jiné nebezpečné odpady, odpad ze
zahrady

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V sobotu dne 16. listopadu 2013 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod vel-
koobjemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická

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

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří.
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto
je nutné igelitové pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena
pokuta. Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět
u jednotlivých kontejnerů jen kontroly. Každý si musí svůj odpad do kontej-
neru odložit sám.

POPELNICE NA ROSTLINNÝ ODPAD
Chtěla bych vás upozornit, že poslední vývoz popelnic na bioodpad proběhne
v sobotu dne 23. listopadu 2013. Pokud by si chtěl ještě někdo popelnice na
bioodpad zařídit, můžete tak učinit prostřednictvím www.psas.cz nebo tele-
fonicky 284 091 888.

KONTEJNERY NA TEXTIL
V měsíci říjnu byly pořízeny další dva kontejnery na textil, do kterých můžete
odložit čisté ošacení, bytový textil, deky, ložní prádlo, ručníky, obuv a plyšové
hračky.
Celkem tedy máme v Újezdě 5 kontejnerů a najdete je na těchto místech:

1. u Úřadu MČ Praha 21, u bočního vchodu z ulice Hulické
2. u vchodu do zdravotního střediska na sídlišti Rohožník
3. v ulici Oplanská (u kontejnerů na tříděný odpad)
4. na rohu ulic Lomecká x Zálešanská (u kontejnerů na tříděný

odpad) nově
5. v ulici Valdovská (u kontejnerů na tříděný odpad) nově

M. Nejtková, OŽPD

Opravy místních komunikací
V současné době probíhají plánované opravy velkého množství drobnějších vý-
tluků a poruch na krytu vozovky, které navazují na opravy velkých a hlubokých
výtluků nebo shluky většího množství drobnějších výtluků. Opravy jsou prová-
děny tryskovou metodou, kdy dochází k zastříkání výtluků, spár a síťových trhlin
krytu vozovek.
S přihlédnutím ke klimatickým podmínkám, umožňujících opravy touto meto-
dou, předpokládáme dokončení oprav místních komunikací nejpozději v 1. polo-
vině listopadu 2013.
Jedná se o finální opravy povrchů místních komunikací ve správě MČ Praha 21
v letošním roce.

Ing. Josef Roušal, vedoucí OMI

Dušan Perniš
mobil: 721 895 348

Hranice okrsku:
Starokolínská,
Staroklánovická,
hranice k. ú. Klánovice,
hranice k. ú. Běchovice

Roman Schuster
mobil: 721 895 349

Hranice okrsku:
Novosibřinská,
Staroklánovická,
hranice k. ú. Klánovice,
hranice k. ú. Úvaly

Jiří Valenta
mobil: 604 930 086

Hranice okrsku:
Novosibřinská,
Zaříčanská,
hranice k. ú. Sibřina,
hranice k. ú. Květnice,
hranice k. ú. Úvaly

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
V příštím roce budeme mít opět
menší rozpočet, zhruba o 5 procent,
tedy cca o 2,5 ml. Kč. Magistrátu
chybí peníze a tuto skutečnost musí
promítnout do rozpočtů městských
částí. Za vším stojí velký tunel - tunel
Blanka. Splácení této stavby bude za-
těžovat rozpočty městských částí
ještě několik let. A nejen to. Praze
chybí okruh a tranzitní doprava dál
bude dusit Pražany. V zásadách
územního rozvoje Praha rozhodla, že
radiální komunikace, přivádějící do
Prahy tranzitní dopravu (týká se naší
přeložky I/12), budou vybudovány až
po uzavření Pražského okruhu. To je
sice rozumné, ale oddaluje to vyře-
šení tranzitní dopravy v Újezdě.
I proto jsme iniciovali setkání sta-
rostů východní části Prahy s cílem
koordinovat společně s hl. městem
Prahou a středočeskými obcemi spo-
lečný postup při řešení tranzitní do-
pravy.
Chceme, aby se přeložka I/12 budo-
vala společně s Pražským okruhem.
Proto, aby se nestalo, že někoho na-
padne ušetřit 6,2 mld. Kč, které bude
„naše“ přeložka stát. Obchvat zkrát-
ka není TUNEL

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Naše městská část se v příštích letech
bude muset popasovat s nárůstem
žáků základní školy. Demografická stu-
die, kterou jsme na VŠE nechali vypra-
covat za peníze získané z dotace
MHMP, hovoří až o 30% nárůstu bě-
hem příštích devíti let. Proto budeme
muset navyšovat kapacity.
Jako první, o letních prázdninách, pro-
běhne rekonstrukce školní jídelny
a soc. zařízení MZŠ. Nevyhneme se,
bohužel, ani navyšování počtu žáků ve
třídách. Je snaha, aby to nebylo příliš
a tak, pokud se nám podaří získat
finance, zvětšíme školu o několik kon-
tejnerových tříd. Vím, že se stejnými
problémy se potýkají i jiné městské
části Prahy a skutečnost už nelze jen
tak zamést pod koberec.
A tak nakonec dobrou zprávou je, že se
tím začínají zabývat radní na Ma-
gistrátu HMP a velká část rozpočtu
v příštím roce půjde právě do školství.

Návrh nového dopravního generelu
(DG) připravil společně se členy doprav-
ní komise ing. Jan Šilar a návrh cyklis-
tického generelu (CG) ing. Květoslav
Syrový. Oba návrhy byly vyvěšeny na
webových stránkách MČ Praha 21. In-
formace o návrhu DG a CG byla také
v Újezdském zpravodaji s tím, že je
možné si oba návrhy na Úřadě MČ P21
prohlédnout a případné náměty a při-
pomínky podat odpovědným pracovní-
kům Odboru životního prostředí a do-

pravy. Během této doby OŽPD obdržel
několik desítek připomínek. Ve dnech
11. září 2013 a 23. září 2013 proběhla ve-
řejná projednání návrhů DH i CG za
účasti veřejnosti. K předloženým návr-
hům se ústně vyslovilo 11. 9. při prvním
jednání 7 občanů a 23. 9. při druhém
jednání 11 respondentů. Dne 30. září
2013 zasedala pracovní skupina Doprav-
ní komise, která za přítomnosti obou
autorů prostudovala každou připomín-
ku, jak z veřejných projednání, tak z při-

pomínek a námětů, uvedených v při-
pravené webové tabulce a uložila panu
ing. J. Šilarovi a panu ing. K. Syrovému
zapracovat do generelů ty návrhy ob-
čanů, které v DG i CG nebyly zahrnuty,
nebo byly nad rámec diskutovaného
problému a obsahově návrhům odpo-
vídaly. Takto zpracované návrhy obou
generelů, po odsouhlasení Policie ČR,
budou předloženy Radě MČ Praha 21
a následně Zastupitelstvu MČ Praha 21.
Ing. Milan Hájek, předseda DK RMČ Praha 21
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Blíží se modernizace trati
a kácení v Klánovickém lese

Pečujeme o stromy v Újezdě n.L.
V uplynulých měsících bylo v rámci projektu „Zdravotní řez vzrostlých stromů
v MČ Praha – Újezd nad Lesy“, financovaného z grantové podpory Hlavního města
Prahy, ošetřeno více než 180 stromů na veřejně přístupných místech, převážně
v parcích a uliční zeleni. V rámci grantu byly ošetřeny vzrostlé stromy, které byly
řezány profesionálními stromolezci, pracujícími ve výškách na lanech. Alej na
hlavní silnici (ul. Novosibřinská) byla vzhledem ke stavu stromů, které mají sní-
ženou vitalitu a zhoršený zdravotní stav, ošetřena pomocí vysokozdvižné plošiny.
Péči o stromy v městském prostředí je nutné opakovat v několikaletých interva-
lech, aby byla zajištěna bezpečnost v jejich bezprostředním okolí. Ošetření bylo
provedeno odborníky (arboristy) a byly dodrženy zásady správné péče o stromy
dle současných vědomostí z této oblasti.
Městská část Praha 21 se podílela na financování a získání tohoto grantu . Projekt
je financován z prostředků Hlavního města Prahy.

text a foto ing. Jan Albert

Čemu se věnuje újezdský důchodce?
Jsem v důchodu už patnáct let. Musím
potvrdit, že důchodce nemá vůbec čas.

Ale ne každý důchodce kandiduje do
senátu! Jak jste se dal na politiku?
To víte, byl jsem dříve v KSČ. To jinak
nešlo. Kdo chtěl postoupit v zaměst-
nání někam výš, tak musel. Kdo říká, že
ne, tak lže. A v armádě to byla skoro po-
vinnost. Obrana státu musela být pod-
pořena i tímto. Pak, po tom zvonění
klíči, řeklo se, že ozbrojené složky
budou apolitické, tak jsem byl apoli-
tický. Až poslední tři roky mě to tady
tak začalo štvát, jak je všechno rozkra-
dené a zničené, že jsem se dal na poli-
tiku. Jsem tady v Újezdě předsedou
Zemanovců. Není nás mnoho, ale Ze-
mana tady volilo, to máme zjištěno, asi
15 procent lidí.
Už tři měsíce jezdím s kampaní po již-
ních Čechách. Kandiduji do Senátu
a tak se snažíme. Ne jako ti břídilové
v Praze, tady jsou všichni moc pový-
šení, na jihu se to musí dělat poctivě,
vysvětlovat lidem, mluvit s nimi. Také
jsem si v Českých Budějovicích trochu
polétal. Vzal jsem novináře nad Šu-
mavu, aby viděli, jak se to má s tím ků-
rovcem. Že si příroda v tomto případě
opravdu sama nepomůže. Zhruba jed-
na pětina lesů je úplně sežraná, samé
holiny, a na to je shora smutný pohled.

To jste opravdu sám pilotoval? Vždyť
tvrdíte, že jste už v důchodu.
Vždyť jsem letec, kurňa! To je jak na
kole, to se nezapomíná! Pilotoval jsem
sportovní letadlo americké výroby,
všechno na displejích. Je to jako řídit
mercedes. Ale kromě letadel mám rád
i jachty. To jsme často jezdili na Lipno
i po moři. A to jsem dělal výjimku, na
lodi se nepila slivovice, ale rum. Má to
svůj půvab, když zafouká do plachet.

Jako kluk jste chtěl být vždycky let-
cem?
Když mi sebralo gestapo dědu, babička
zůstala sama v Kyjově. Tak jsme se k ní
nastěhovali, aby nebyla sama.
Po ukončení základní školy jsem šel na
střední školu, leteckou, která vzdělá-
vala kádry pro Let Kunovice. Přihlásil
jsem se pak do pilotní školy a roce 1962
jsem rukoval do Prešova. Tam jsem

Poznejte rozdíl
strom před prořezem ...
... a po něm.

FILMOVÝ KLUB III

... tentokrát s tématem DOKUMENT a Pavel Koutecký.
Od 2007 je udělována Cena P. Kouteckého za osobitý dokumentaristický počin.

20.11. v 19:00 hod, v Aule (Divadle) Masarykovy ZŠ

pokračuje minipřehlídka krátkých dokumentů
významného českého režiséra Pavla Kouteckého, který tragicky
zahynul pádem z výškové budovy při natáčení filmu o hazardérech.

Večerem nás provede Kouteckého dvorní kameraman
a celoživotní kamarád Stano Slušný.

Z jejich společné filmografie je asi nejznámějším dílem celove-
černí sběrný film Občan Václav Havel z roku 2008. Film dokončil
jiný z nejpovolanějších – režisér Miroslav Janek, jehož dokument
Umanutá jsme u nás viděli ve světové premiéře na I. klubovém pro-
mítání. Za kamerou stál náš host – Stano Slušný. Takže - i na tenhle
film a jeho herce, se můžeme zeptat.

Petr Mach a KVA

Musíme se připravit na poměrně roz-
sáhlé kácení okolo železniční trati...
Projekt „Modernizace traťového úseku
Praha-Běchovice -Úvaly“, který byl za-
hájen už v roce 1999, doputoval ke Klá-
novickému lesu, k Újezdu a Klánovicím.
Kácení bude o to znatelnější, že Správa
železnice dosud prováděla vždy jen ná-
razovou péči a tak jsou ochranná
pásma kolem trati půvabně a přirozeně
zarostlá.
Nyní probíhá řízení o povolení kácení
na újezdské straně, v Klánovicích
dosud ne.
Kácení na plochách pod správou MČ
Praha 21 budou kompenzována ná-
hradní výsadbou dle specifikace Od-
boru životního prostředí. Některé
úseky ve správě LČR ale budou odňaty
z ploch určených pro funkci lesa.
Špatně se mi tato informace píše, pro-
tože okolí trati, jak jej doposud známe,
se změní - zmizí křoviny i vzrostlé bo-
rovice a duby a celá plocha od kolejí
k okraji lesa bude jiná a holá.
Nejvýraznější změna bude patrná v oko-

lí peronu, v souvislosti se stavbou trati
bude opravena i stávající škarpa
a zmizí vegetace, která v její těsné blíz-
kosti roste.
Projekt modernizace je „rozjetý vlak“,

který přinese kvalitnější a technicky
dokonalejší dopravu osobní i nákladní
na trati, která je zařazena do evrop-
ského železničního systému a do Trans-
evropské železniční sítě nákladní do-
pravy (TERFN). Do přípravy projektu
byly v roce 2011 zařazeny i připomínky
občanů, Komise životního prostředí
i Úřadu MČ P21.
Alespoň co jsem schopná posoudit jako
účastník řízení za Újezdský STROM o.s.,
v části kácení v Klánovickém lese, je
projekt připravený s ohledem na dané
přírodní podmínky a fakt, že železnice
prochází Přírodním parkem Klánovice
– Čihadla.
Doufejme, že se stejnou odborností
budou veškeré práce dotýkající se lesa
a jeho ochranných pásem také prove-
deny.

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.

Voják srazí paty a jde ...
O dětech a jejich výchově, školství, lásce, práci kolem domu a na
zahradě, politice, politicích, lebedění v mad́arských termálech,
nutnosti objezdu Újezda, změnách ve společnosti k dobrému,
k horšímu a o naději. O tom všem jsem hovořila s autorem knížky
Klukovské sny (nakl. Albatros) a šéfredaktorem časopisu Svazu
letců, plukovníkem Ing. Oldřichem Pelčákem, občanem Újezda
n. L., který zanedlouho oslaví sedmdesáté narozeniny.
Rozhovor vznikal v meziskoku jeho jihočeské kandidatury do
Senátu, za přispění černobílého kocoura a kapky slivovice.

začal létat, zpočátku na Delfí-
nech. Po roce jsem šel do
Košic a roce 1965 jsem byl vy-
řazen jako pilot vojenské stí-
hačky Mig 15. To bylo dobré
éro, to bojovalo v korejské
válce. Nakonec jsem se ještě
přeškolil na Mig 21, to už byla
pořádná nadzvuková stí-
hačka, létala 2 Machy, rázová
vlna je od toho jako hrom. A s tímto stro-
jem jsem 15 let sloužil v Žatci. Tam jsem
se poprvé oženil a měl dva syny a dcer-
ku. Ze Žatce jsem se přesunul sem do
Kbel, kde jsem prožil nejkrásnějších dva-
náct let mého leteckého života ve vý-
zkumu. To je mnohem volnější, než
u útvaru, ale riziko je velké. Přišel jsem
o mnoho kamarádů, letec dělá totiž chy-
bu jen jednou. Letadlo nezná funkci ani
hodnost, když to neumíte, nepřežijete,
i kdybyste byl poručík. Proto byli letci
vždy pospolití, musí se na sebe spoleh-
nout. Toto se přeneslo i do kosmonau-
tiky. Tam také drží všichni spolu.

V Újezdě nad Lesy jste se tedy usadil
proto, že vás převeleli do Kyjí?
Ne tak úplně. Když jsem ještě sloužil
v Žatci, Letecká vojenská služba mi
umožnila vystudovat Vojenskou letec-
kou akademii v Monino blízko Moskvy.
Sotva jsem se odtamtud vrátil, vybrali
nás s Vladimírem Remkem do hvězd-
ného městečka. Když to pak všechno
skončilo, poslali nás na takový ozdrav-
ný pobyt v Mariánských Lázních. Pot-
kal jsem tam takovou okatou babu, já
v té době byl už rozvedený. Ale bylo to
ještě jinak. To už jsem byl převelený
v Kyjích, jedu takhle do práce, visím
v metru na tyči a vtom mne něco upou-
talo vzadu ve vagoně. A to byla ona! Má
žena Hana. A tak jsem se znovu oženil,
máme spolu dceru a už pětadvacet let
tady žiji. Dá se říci, že do Újezda mne
převelela láska. A trvá dodnes. I když
zmizí ty blesky z očí, je tady zvyk, sym-
patie a úcta. Tvrdím, že láska kvete
v každém věku.

Jak to bylo s vaší kariérou kosmonauta?
Trénovali jste všichni společně?
To ne. Po zaškolení v učebnách nás roz-
dělili na posádky. Vladimír Remek šel
s Gubarevem a mne přidělili k Rukaviš-

nikovi, který už předtím byl v kosmu.
Měl jsem tam i rodinu a přidělený byt.
Žili jsme tam společně s ostatními kos-
monauty. A tvrdě se připravovali.

Asi se vás ptá každý, jestli vám bylo
líto, že jste neletěl vy, ale Remek?
Byl jsem voják. Voják srazí paty, jde
a neptá se. Největší zklamání a nespra-
vedlnost cítil Rukavišnikov. Mne všich-
ni utěšovali, že bude druhé kolo, tak
jsem čekal.

Dá se říci, že jste si více rozuměl
s Rukavišnikovem než s Remkem?
Kdepak! Sehranost dvojice jde nacvičit.
Za půl roku o sobě víte všechno. Ale
dva Čechoslováci jsme letět nemohli,
žádný druhý pokus nebyl. Obecně,
o Vladimírovi já si myslím, že když má
být velvyslancem v Rusku, je mužem
na svém místě. Hrdina Sovětského
svazu tam má všude dveře dokořán. Je
to i kvůli jazyku. Všechno školení i od-
borné výrazy jsme měli v ruštině. Proto
vlastně nastal i ten problém s vyjadřo-
váním Vladimíra, který po tom dlou-
hém pobytu v Rusku jen těžko hledal
slova, když s ním dělali reportáže.

Zajímáte se dál, kam se vyvíjí kosmo-
nautika?
Byl jsem asi před půl rokem ve hvězd-
ném městečku a pokrok je vidět na kaž-
dém kroku. Jen si vezměte mobilní
telefony, jak ten vývoj letí. Kamera dříve
byla velká jak krabice od bot, dnes
může být jako knoflík. Ve hvězdném
městečku mají novou centrifugu, ta je
super. A obrovský hydrobazén, ve kte-
rém nacvičují třeba montážní postupy
na modulu, který tam je celý potopený,
jako by to bylo ve stavu beztíže. Kos-
monauti se každý rok setkávají na kon-
ferenci, kde probírají novinky. Chystám
takové setkání i pro nás, náhradníky.

Lucie Černá

Sportovní oddíl pořádá nábor dívek a chlapců na volejbal
Přijímáme děvčata a chlapce, zejména ročníky 2003 a 2004, do oddílu volejbalu.
Trénujeme každý pátek od 15:00 hod (sraz 14:45) ve sportovní hale v Běchovicích
(vlevo od Starokolínské směrem na Prahu).

Petr Plzenský, tel: 732954394, plzenskyp@seznam.cz

Obnovíme lesík v Dubinské ulici
Za hrází rybníka u Dubinské ulice se
rozkládá menší lesík, jehož stav je již
delší čas trnem v oku nám i občanům.
V uplynulém roce zde došlo k odtěžení
několika smrků napadených lýko-
žroutem. Po jednáních s ÚMČ Praha 21
naplánoval správce lesa mýtní těžbu
na tomto lesním pozemku parc. č.
539/1, na období zima 2013 – 2014.
Kácen bude porost ve věku 102 let v za-
stoupení 75% smrk, 25% borovice.
V podzimních měsících lesníci plochu
vyznačí v terénu, vy se s ní můžete se-
známit již nyní na přiloženém obrázku

– jedná se o plochu označenou v les-
ních hospodářských mapách 162C2
(šrafovaná plocha ozn. 2). Její velikost
bude 0,25ha, paseka bude do 2 let za-
lesněna.
Kácení i následná výsadba je plně
v souladu s lesním zákonem a odpo-
vídá předpisům LHP (lesní hospodář-
ský plán).

D. Slabochová,
OŽPD

Zeleň podél perónu určená k pokácení, foto Z. Kazdová
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Zveme vás na ZDRAVOU ŠKOLU
V sobotu 5. 10. pořádala Masarykova ZŠ den nazvaný ZDRAVÁ ŠKOLA. Veřejnosti
byla volně přístupná budova II. stupně.
Den pro zdraví je akce, kdy je otevřená škola pro veřejnost. Můžete vyrazit na
dobrodružnou procházku lesem, ve kterém plníte úkoly. Také na místnost plnou
zábavných her a hlavolamů. Avšak nejlepší na Dni pro zdraví je ochutnávka vý-
borných salátů - buď ovocných nebo zeleninových… Jsou to saláty, které připra-
vují naši nejúžasnější učitelé. Po jejich ochutnávce obdržíte hlasovací lístek
a můžete zvolit ten nejlepší. Pak se sečtou hlasy a vyhlásí se vítěz.
Den pro zdraví se uskutečňuje proto, aby se ukázalo, že také saláty mohou být
chutné a hlavně zdravé a také procházka lesem může být příjemná a skvělá pro
naše zdraví.
Letos se zúčastnilo pouze 51 návštěvníků, takže tímto článečkem Vás zveme na
příští Den zdraví a doufáme, že nás navštívíte i Vy.

Tereza Valentová a Karolína Šimůnková, žákyně 9. A

Kolodění v novém kabátě

Kalendář na rok 2014 je hotový.
Dětské kresby rostlin a živočichů,
které jsou připraveny na nová zasta-
vení naučné stezky Lesní galerie II.,
byly přiřazeny k vybraným měsíčním
pranostikám:

Leden - Třpytí-li se hvězdy noc před
Třemi králi, rodí se hodně bílí beránci
Únor - Na sv. Dorotu si jdou ptáci ku-
povat na ptačí trh píšťalky
Březen - Jarní kvítí na nás svítí, zima se
už nevrátí
Duben - Skřehotají-li žáby na sv. Jiří,
věští zimu
Květen - Májová vláha, poroste tráva,
májový déšť, poroste chléb
Červen - Petr rozsévá houby, Pavel myši,
když prší
Červenec - Dělají-li mravenci obydlí svá
v červenci, bude tuhá zima
Srpen - Když je v srpnu hodně rosy,
mají z toho radost vosy
Září - Na Panny Marie narození, vlaš-
toviček rozloučení
Říjen - Když dub hodně žaludů mívá,
bude zima dlouhá a stálá
Listopad - Když v listopadu krtci ryjou,
budou lítat komáři
Prosinec - Svítí-li na Štědrý den od de-
váté hodiny jasně slunce, bude krásné
počasí na žně

Poděkování patří dětem a jejich tříd-
ním učitelkám z I. stupně Masarykovy
ZŠ, pod jejichž vedením obrázky vzni-
kaly. Kalendáře budou, stejne jako
každý rok, k dispozici na listopado-
vých třídních schůzkách, vánočním
zpívání, u zápisu a třídních učitelek.

Panu Zdeňku Šidákovi z tiskárny Betis
děkujeme za konečné grafické zpra-
cování kalendáře.

Děkujeme všem, kteří využili
říjnového sběru textilu

a kožených věcí na II. stupni
Masarykovy ZŠ.

Celkem bylo 37 žáky a rodiči
doneseno 578 kg textilu.
Mgr.Jana Holasová, Ing. Dana

Brousková

Kdo jsou pracovníci Komunitního
terénního programu o. s. Neposeda?
Od dubna letošního roku se Komunitní terénní program, který provozuje Ne-
poseda, o. s., rozšířil o dalšího pracovníka a tedy i o možnost pracovat s širším
spektrem cílových skupin. Pracovníky Komunitního terénního programu mů-
žete potkat v lokalitách Horní Počernice, Běchovice a Újezd nad Lesy každý
všední den. Usilují o to, aby zprostředkovali v komunitě různorodých lidí dia-
log a byli oporou pro všechny, kteří se na životě komunity podílejí. Cílem Ko-
munitního terénního programu je, aby byl pracovník dobře seznámen
s lokalitou, kde službu poskytuje. Aby znal její obyvatele a stejně tak i on byl
známý lidem, kteří v ní žijí. Také z tohoto důvodu se o sobě pracovníci rozhodli
říci pár slov prostřednictvím Zpravodaje.

Mgr. Jana Škodová:
Vystudovala jsem obor sociální pedagogika na Filozofické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze. V oboru se zaměřuji na práci
s dospívajícími, experimentátory s návykovými látkami a mla-
dými uživateli. Zajímá mě práce s komunitou jako celkem.
Ráda zkouším nové věci a nejvíc si užívám, když můžu být
někde venku, nejlépe na horách. Výborně se odreaguji
u hudby a na procházkách se svým psem.

Mgr. Martin Novák:
Vystudoval jsem religionistiku na Filozofické fakultě v Par-
dubicích a také bakalářský obor na Zemědělské univerzitě.
V Neposedovi pracuji čtvrtým rokem. V oboru se zaměřuji na
práci s mládeží, mladými dospělými a nově i na osoby bez
přístřeší. Baví mě hory, cestování, snowboarding a jiné klou-
zací sporty, knihy.

Barbora Zvoníčková, Dis.:
Vystudovala jsem Vyšší odbornou
školu pedagogickou a sociální.
V Neposedovi pracuji od dubna to-
hoto roku, zaměřuji se na práci se
seniory a rodinami. Ráda jezdím na
výlety do přírody, poznávám nové
lidi a získávám nové zkušenosti.

Mgr. Jana Škodová, Vedoucí programu

Újezdská akademie

Vážení rodiče,
prarodiče a
přátelé školy!

Pod rukama výtvarnice Magdy Lacinové
vyrostla ve společných prostorách CPR
nádherná louka.

Centrum pro rodinu v Újezdě n. L. je
program neziskové organizace Nepo-
seda o. s. Svojí službou podporujeme
celé rodiny. Nabízíme hernu pro děti,
vzdělávací programy a poradenství.
Rádi bychom touto cestou srdečně
poděkovali všem dobrovolníkům, kte-
ří nám ochotně pomáhají. Maminky
i tatínkové věnovali hračky do naší
herny, dobrovolnice Jana Vrátilová

nám již druhým rokem pomáhá s čin-
ností a naše díky patří také MČ Praha
21, která nás podporuje. Najdete nás
v Lomecké ulici každé po, st, čt a pá od
9 do 12 hodin. Více informací k pro-
gramu najdete na www.neposeda.org

Markéta Feniková
Vedoucí programu a zástupce ředitele

Centrum pro rodinu zve
na návštěvu a děkuje
dobrovolníkům

Dětské závody na všem, co má ko-
lečka, tedy újezdské Kolodění, si tra-
dičně našly své místo v kalendáři
v polovině září a místem konání byla,
jako vždy, ulice Čentická a přilehlé
Multifunkční hřiště.
Odpoledne se na start postavilo cel-
kem 140 dětských závodníků a 8 do-
spělých. Závodilo se rovnou v několika
kategoriích. Závody rozjely děti na ko-
lech, poté je vystřídala kola s postran-
ními kolečky, následovaly rozjezdy
koloběžek , pak přišel čas na nejmenší
děti na odrážedlech, závodili i rodiče
s kočárkem.
Medaile a diplomy vítězům předával
Jan Povýšil, paralympijský plavec, drži-
tel 5-ti bronzových medailí a Bohuslav
Hůlka, předseda Sportovního klubu vo-
zíčkářů Praha, žijící v Újezdě nad Lesy.
Na nejrychlejší děti čekaly opravdu
hodnotné dárky, nejen v podobě hra-
ček, ale i různých voucherů.
A co že tedy bylo na Kolodění novin-
kou? Doprovodný program: Městská
policie postavila na hřišti mobilní do-

pravní hřiště, kde se dětem vysvětlilo,
jak se správně a bezpečně chovat v do-
pravním provozu. Šikovné děti si od-
nesly i svůj vlastní řidičský průkaz. Bavil
nás i naučný program nadačního fondu
Kolečko - Rozhlédni se! Za kartičky, po-
sbírané za splněné úkoly, dostaly děti
tašku se spoustou dárečků.
Na závěr nezbývá, než poděkovat spon-
zorům z Újezda a blízkého okolí, bez
kterých by Kolodění nebylo odstarto-
váno - ÚMČ Prahy 21, kadeřnictví Fon-
tána, restaurace Krokodýl, Wellness
Kossuth, El Bio, ABC dětské botičky,
Kouzelný Hrad, plavecký klub NatRix
a dobrovolnice z o.s. Rarášek z Újezda.

Výsledky závo-
dů a fotografie
najdete na

www.rarasek21.cz

Iva Taške

Pokračujeme třetím semestrem a pro
narůstající zájem jsme rozdělili besedy
paní Dr. Jebavé do dvou časů (vždy
v pondělí) od 10 – 12 hod a druhá sku-
pina od 13 – 15 hod.
První přednáška Mistr Hieronymus
Bosch byla opět zásahem do černého –
i přes nové poznatky o životě tohoto vý-
jimečného fantasty a mága je jeho život
i nadále plný tajemství - jako jeho dílo.
Paní doktorka poutavým přednesem
udržela pozornost vděčných poslu-
chačů výkladem o obrazech a jejich ná-
mětech samých. Zájem publika je
ostatně vyznamenáním pro autora
i jeho vykladače.
4. 11. očekáváme přednášku JUDAISMUS.

Informujte se a přijďte, odpoledne bylo
zatím ještě volno.
Rovněž druhý souběh letošní Akade-
mie - Kinematografické obrázky z Čech,
jehož úvodní přednáška byla věnována
zakladatelům naší, ještě němé, kine-
matografie, byla překvapivě inspirující.
Doktor Taussig, významný teoretik
a znalec, je sugestivní vypravěč a těší-
me se na pokračování.
Příští, 29. října, uvede ukázka ze svě-
tově proslulého němého filmu Erotikon
z roku 1929. 11. listopadu pokračujeme
tématem Český film se směje.
Informujte se, přijďte a zůstanete.
Ještě jsou volné židle.

Petr Mach, KVA

Soutěž o 5.000,- Kč * Soutěž o 5.000,- Kč * Soutěž o 5.000,-

Polyfunkční dům má od 1. 11. 2013 nového provozovatele restaurace
a sálu. MČ Praha 21 se nedala odradit dosavadními neúspěchy 3 nájemců a jed-
nala se zájemcem, pro kterého není disproporce mezi velkokapacitní kuchyní
a malou místní poptávkou problémem. Naopak, firma Food Service Praha s.r.o.
se zabývá rozvozy obědů po celé Praze, správou a provozováním podnikových
a školních jídelen a hostinskou činností. Kromě provozování naší restaurace
a kulturních akcí v sálu, využije kuchyň pro přípravu jídel k rozvozu, a tím vý-
razně sníží cenu pro místní návštěvníky.
Až budete číst tento článek, měla by být již restaurace opět v provozu. Ob-
chodní ředitel firmy, pan Čapek, vás zve na chutné a cenově velmi příznivé
obědy, ale i minutková jídla. Slavnostní otevření proběhne oficiálně v pátek
8. 11. 2013. Připraveny pro vás budou zabijačkové hody a večer ve stylu country
s živou hudbou.
A na moji otázku, zda firma ponechá název Level, pan Čapek odpověděl: „Vy-
hlašujeme tímto soutěž o nový název restaurace. Návrhy posílejte na food-
servicepraha@seznam.cz. Výherce vybraného názvu bude odměněn
poukazem na konzumaci v restauraci v hodnotě 5.000,- Kč.“

Pavel Zeman, odbor VHČ, správy bytů a údržby

Soutěž o 5.000,- Kč * Soutěž o 5.000,- Kč * Soutěž o 5.000,-

Eva Danielová

foto archiv CPR Závodníci na kolech, odrážedlech ...

... a na kolobrndách.



Soukromá školka 

MINISVĚT U KRTEČKA
Lovčická 322, Praha 9 – Klánovice

Nabízíme Vašim dětem kvalitní služby  za dostupnou cenu. Naše školka
je zařazena v rejstříku MŠ MŠMT. Výuka dle ŠVP, individuální přístup,
ZOO koutek, zahradnický koutek, pravidelné canisterapie, jízda na koních
s prvky hipoterapie,  dětská joga, hra na zobcovou flétnu, hudebně – po-
hybové činnos;, týdenní ruční dílničky, hry s padákem, 2 x měsíčně di-
vadelní představení, návštěvy solné jeskyně, logopedická prevence,

pravidelná prevence krátkozrakos;, odborné konzultace
psychologa, testy věkové zralos�.

Měsíční školné pro celodenní program 6.500 Kč.

Bližší informace na tel. čísle 
736 769 720, 731 182 122         
www.minisvetukrtecka.cz
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Pojďte 16. 11. na komentovanou vycházku za
zaniklým osídlením Klánovickým lesem

Plán zaniklé obce Žák - Hol

Možná jste již o zaniklé vesnici, známé pod ná-
zvem Žák, slyšeli, nebo ji navštívili, ale já se vám
pokusím nastínit nové skutečnosti. Podařilo se mi
získat spolehlivý zdroj, Desky zemské, které již
v roce 1586 popisují cestu vedoucí skrz les Fidr-
holec (dřívější pojmenování Klánovického lesa)
okolo Holského rybníka a procházející „spáleniš-
těm“. Nezmiňují se o jakékoli vesnici s názvem
Žák, která zde měla údajně existovat. Dalším ka-
mínkem do mozaiky je zaniklá vesnice Hol. Ta
existovala minimálně mezi léty 1346 až 1437.
Proto si lze mnohem pravděpodobněji představit
situaci, že ve 14. až 15. století, v místech dnes zva-
ných „v Žáku“ ležela vesnice Hol. Její pojmenování
se udrželo v názvu rybníka, známého ze zápisu
v roce 1586. K němu později přibyl i druhý rybník
jménem Žák, který překryl zbytky staveb tedy ono
„spáleniště“. Oba rybníky byly roce 1842, ve spo-
jitosti s výstavbou tzv. Severní státní dráhy spoju-

jící Prahu s Olomoucí a Vídní, vypuštěny. Na dně
rybníka Žák se najednou objevily zbytky zaniklé
vesnice, o které již v té době nikdo nic nevěděl.
Shrneme-li celou skutečnost, pozůstatky staveb
v lese zvané Žák, patří s velkou pravděpodobností
zaniklé vesnici Hol a jsou o skoro tři sta let starší,
než se dosud předpokládalo.
Dnes jsou převážně tvořeny zbytky kamenných
destrukcí staveb v blízkosti dominantních býva-
lých rybničních hrází. Návštěvnicky nejatraktiv-
nější jsou dvě odkryté studny s kamennou
obezdívkou, ale mnohem unikátnější památkou
je největší a tedy asi i nejbohatší grunt ve vsi,
možné sídlo rychtáře.
Doufám, že jsem vás přivedl na jiné myšlenky, než
je každodenní stres současného života a těším se
s vámi 16. 11. na shledanou při na vycházce za po-
zůstatky zaniklé vesnice Hol.

Mgr. Michal Beránek, archeolog

Konal se
3. pražský chovatelský
den v Újezdě nad Lesy

ZO ČSCH Újezd nad Lesy pořádala 28. 9. 2013
svůj 3. pražský chovatelský den

Újezdě nad Lesy.

Počasí nám přálo nadprůměrně a tím byla polovina úspěchu zaručena, akce se pak celkově vydařila.
Bylo vystaveno mnoho zvířat od zakrslé kamerunské kozy, čistokrevných plemen králíků, morčat,
exotů, šneků, želv, mini shetland, holubů, ježka bělobřichého atd., až po užovky červené u kterých
projevily děti velký zájem vidět jejich ohlášené krmení. Děti se mohly zdarma vozit na 6 ponících,
zdarma skákat na trampolíně, vidět 2x přednášku o dravcích a 2 ukázky práce sokolníka, zúčastnit
se všech vyhlášených soutěžních kategorií, viz náš web.
O předvedení králičího hopu včetně vysvětlení jeho pravidel a soutěže v této disciplíně se nám už tře-
tím rokem 2x v průběhu dne vzorně postaral René Stupka z ČSCH se svými úspěšnými dcerami. Cen-
trum výcviku psů pro postižené Helppes o.s. předvedlo 2x průběhu dne práci asistenčních psů.
Konzultací k chovu králíků pro návštěvníky se ujal Milan Kudr z ČSCH a přednášku o zvířatech
a vědomostní kvíz pro děti s ukázky zvířat připravil Ing. Josef Blokeš z ČSCH. Výstavu krásných
obrazů koní a zvířat, které svědčí o nesporném talentu, předvedla malířka Alena Lukešová, včetně
malování dětí na obličej.
V kategorii „Psaný příběh o zvířátku“ zvítězila jednoznačně Základní škola Koloděje jak vysokou
účastí, tak nespornou kvalitou napsaných příběhů žáků 4. třídy. Za spolupráci děkujeme řediteli ZŠ
Koloděje Mgr. Zdeňku Dolanskému. Do kategorie „zazpívej písničku o zvířátku“ nebo „řekni bás-
ničku o zvířátku“ se letos, k naší radosti, přihlásilo více dětí než v loňském roce, což nás těší. Zpívaly
moc hezky…
Na sokolnických ukázkách chovatelského dne byli staticky předváděni tito dravci:
Orel stepní původem z Asie, Káně harisova žijící v Jižní Americe. Z evropských zástupců: Káně
lesní a největší žijící sova Výr velký. Při letových ukázkách byli prezentováni Káně harisova, při vol-
ném sledování sokolníka a následné přílety na ruku Výr velký, který i přes svůj velký handicap do-
káže za svým sokolníkem přiletět a následovat ho. Dále pak Káně lesní při základním výcviku
a příletu z ruky na ruku.
Za finanční dar k akci děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy. Za bezplatné poskytnutí hřiště včetně ener-
gií a stanu nad tombolu MČ Praha Újezd nad Lesy. Za poskytnutí trampolíny zdarma tradičně sta-
rostovi Tošilovi z Prahy Dubeč a Sboru dobrovolných hasičů tamtéž. Za poskytnutí 2 poníků zdarma
Petře Chrástové z Újezda nad Lesy. Za výstavu obrazů zvířat malířce A. Lukešové z Příbrami
http://lukesova.wz.cz. Za stánek s chovatelskými potřebami a krmivy za skvělé ceny Zdeňku
Růžičkovi, majiteli chovatelských potřeb z Újezda nad Lesy a za krmiva pro vystavené králíky
a morčata děkujeme panu Salačovi z Agroklasu Úvaly.

Děkujeme za vaši účast a doufáme, že jste se díky chovatelskému dni a zvířatům mohli v dnešní
uspěchané době trošku zastavit a alespoň na chvilku přijít na jiné myšlenky…

placená inzerce

Marcela Lamešová, předsedkyně ZO, http://www.cschpraha9ujezdnadlesy.websnadno.cz/III-prazsky-chovatelsky-den-2013.html

Diváci přihlíží výcviku asistenčních psů.

Králičí HOP

Sraz 16. 11. v 10:00 hod u Smolíka, v případě deště se přesouvá na 23. 11.
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Děkuji za dárky a přáníčka
k mému životnímu jubileu.

Velmi děkuji.
Klozová

1. Český kronikář
2. Chem. značka platiny
3. Éra
4. Předpis
5. Římsky 1912
6. Anglicky slunce
7. Český tanec

Dementi:
Ing. Jiří Lameš a jeho článek
Vážená Listárno, rád bych využil svého práva a na stejném místě vy-
vrátil informace, jež byly v minulém vydání uvedeny v listu Ing. La-
meše „Blýskání na lepší časy?“.
Bohužel, musím konstatovat, že z kontextu vytržené texty byly zcela
mimo skutečný obsah a nepřiměřeně použity na jiné osoby. Věta
„texty připomínající obsahem i tónem štvavé a stoprocentně prav-
divé propagandistické články“ v mém textu skutečně je, nikdy však
nebyla míněna ve spojení s osobami (např. pan Sikač a další), jak
o nich podivně konstruuje Ing. Lameš.
Nechtěl jsem v citovaném Sloupku konkrétního zastupitele jmeno-
vat. Jsem-li však nyní nucen, sděluji: míněn byl pan Duchek, a to zej-
ména za výstupy v sloupcích čísel 5, 6, 7 - 8, kdy každý další text byl
čím dál víc podobný tomu, co jsem četl v nově vyšlé knize „Jako by-
chom dnes zemřít měli“ historika M. Doležala - mrazivé svědectví
o 50. letech u nás a co udělala s občanskou společností. Podobnost
autentických příloh z dobového tisku s texty zastupitele Duchka mi
připadla naprosto zarážející. A to včetně slovníku, přístupu k pravdě
a zesměšňujících básniček.
Ing. Lamešem osočeným pisatelům sloupků se za něj omlouvám,
jeho konstrukce z Listárny ÚZ 10/2013 neznamenají víc než příslo-
večné „potrefená husa zakejhala“. Právě texty obou pánů z VV při-
pomínají v novodobé podobě to, co jsme dříve znali pod pojmem
„třídní boj“ proti „třídním nepřátelům“, vedený pravdou či lží, co-
koli funguje.
Chci ale věřit, že někdejší veselí „Butch“ a „Cassidy“ (vlakoví lupiči
kolem roku 1900) se ve vývoji ideových vzorů nezastaví a až překo-
nají své „stalinské“ období (kolem 1950), objeví i kouzlo pro ně zatím
neobjeveného světadílu (který se snažíme vytvářet dnes) – slušnosti
a užitečné spolupráce.

Ing. Michael Hartman

Poděkování za seminář
Od 1. ledna 2014 bude platit nový občanský zákoník, který se
dotkne také právní formy „občanské sdružení“ a „obecně
prospěšná společnost“. Změna bude aktuální i pro četná
újezdská sdružení a organizace.

Přání pro zástupkyni I. stupně MZŠ
Vladanu Vackovou k životnímu jubileu

„Od 1. listopadu ustanoven od-
borným učitelem na zdejší ško-
le (tajenka), dosud působící na
měšťanské škole v Uhříněvsi.
Jmenovaný je účastníkem II.
našeho odboje a sloužil jako
kapitán u protiletadlového dělo-
střelectva v Anglii.“
Toto je první zmínka o panu uči-
teli z roku 1946, kterou zapsal
tehdejší ředitel školy Josef Čáp
do Pamětní knihy Obecné školy
v Újezdě nad Lesy.
Dlouholetý újezdský učitel, který
ovlivnil generace svých žáků, byl
za zásluhy v boji proti fašizmu
a své životní postoje jmenován
Čestným občanem města Jičína
(1995), Újezda nad Lesy a rodné
obce Ohavče (1996). Na návrh
české vlády byl 8. května 2000

jmenován prezidentem republiky Václavem Havlem do hod-
nosti brigádního generála in memoriam.
V roce 2006 byla panu učiteli slavnostně odhalena busta ve
vstupní hale I. stupně Masarykovy ZŠ v parku.

text a foto archiv rodiny Krausovy

Zahrada v listopadu
Listopad, listopad, lísteček na zem spad a ne jenom jeden, ale velká
hromada – co s ním?
Listí zkompostujeme nebo odvezeme do sběrného dvora. Nikdy ne-
pálíme, neobtěžujeme kouřem sebe ani své sousedy.
Na zahradě se většina rostlin ukládá k zimnímu spánku. My ale
usnout nemůžeme. Zahradu uklidíme, vyhrabeme listí hlavně
z trávníku. Pod listím si lebedí přes zimu slimáci a ostatní škůdci.
V listopadu ještě můžeme vysazovat ovocné i okrasné stromy, půda
je ještě vyhřátá.
Po opadu listí z broskvoní a nektarinek stříkáme proti kadeřavosti
Kuprikolem. Podle počasí, v únoru až březnu, ještě jednou Sillitem.
Před prvními mrazy důkladně zalijeme jehličnany a stálezelené
rostliny. Rododendrony a hortenzie vám za zálivku budou také
vděčné. Rostliny v suché zimě většinou nezmrznou, ale uschnou.
Přenosné rostliny, nesnášející mráz, dáme do chladné místnosti.
Skleníky vyklidíme od letošních rostlin a připravíme na jaro.
Růže přistřihneme a přihrneme kompostem nebo zeminou.
Pro naše přátele zahrad, ptáčky zpěváčky, připravíme a zasype-
me krmítka.
V Areálu snů byla 4. 10. – 6. 10. 2013 výstava ovoce a zeleniny.
I přes nepříznivý letošní rok se sešlo dost velmi pěkných a zajíma-
vých výpěstků zahrádkářů a jejich příznivců. Dr. Peleška byl
v sobotu v klubovně a odpovídal na dotazy přítomných. Radil, co
dělat dobrého na zahradě. Výstavu nám doktor Peleška pochválil.
V Areálu zahrádkářů se uskuteční v listopadu tradiční prodejní
Adventní výstava zahrádkářů společně s firmou Květiny Lucka.
Tato výstava bude probíhat ve dnech :
Pátek 29. 11. 2013 10 -18 hodin
Sobota 30. 11. 2013 9 -16 hodin
Neděle 1. 12. 2013 12 -15 hodin (první adventní neděle)

Za výbor ČZS Z. Nohejlová

Křížovka nad Lesy

Tajenka:
Autor křížovky E. Danielová

Stanislav Kraus

Z iniciativy Sdružení důchodců
už před prázdninami probírala
toto téma Komise volnočasových
aktivit (KVA). Výsledkem jednání
byla velkorysá nabídka Úřadu
MČ P21 všem újezdským sdruže-
ním a organizacím na uspořádá-
ní informačního semináře, který
pomůže zorientovat se v para-
grafech, týkajících se občan-
ských aktivit. Nabídky využili
zástupci osmi sdružení.
Seminář se uskutečnil 26. září
2013 a paní Hájkové z Odboru
školství, kultury a MA21 se poda-
řilo zajistit prima lektory z aso-
ciace Zelený kruh, kteří s námi
během čtyř hodin probrali pří-

slušné paragrafy nového občan-
ského zákoníku se všemi souvi-
sejícími předpisy, i stanovy
a konkrétní dotazy všech zúčast-
něných.

Děkujeme Mgr. Sokolovičové
a JUDr. Zieglerovi ze Zeleného
kruhu a paní Hájkové a Úřadu
MČ P21 za tento velmi užitečný
dárek k letošnímu Roku občan-
ství.
Za Újezdský STROM o.s.

Zita Kazdová

Info k občanskému zákoníku je
možné najít na
www.zelenykruh.cz,
www.zakonyprolidi.cz

Byly odhaleny a potrestány
dvě distributorky ÚZ

V listopadu vzpomínáme
na nedožité narozeniny
PhDr. Jaroslavy Jiráskové
Vždy vstřícná, ochotná poradit a pomoci,
a to nejen členům své rodiny, ale i svým přá-
telům a žákům. Vždy usměvavá, pozitivní
a pohostinná, taková byla naše maminka,
babička a prababička, vynikající učitelka ZŠ
v Újezdě nad Lesy, ochotná spolupracovnice
místního úřadu, PhDr. Jaroslava Jirásková.
Do poslední chvíle duševně čilá, sledující
dění ve světě i v rodině, zemřela letos 31. května.
11. listopadu si připomínáme její nedožité 90. narozeniny. Kdo jste
ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Andrea Vernerová,
dcera a rodina Jiráskova

8. Obydlí faráře
9. Slezské město
10. Jméno herce Preisse
11. Přechod přes řeku
12. Úrodné místo v poušti
13. Divadelní akademie
14. Podpěrné

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

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

www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

Vedení účetnictví a daňové evidence
Pokud potřebujete dobře, kvalitně a profesionálně zpracovat účetnictví
(včetně mezd a personalistiky), dále daňovou evidenci , veškerá daňová
přiznání (vč.optimalizace daňové povinnosti, daňového poradenství
a auditu) obraťte se na nás.
ALLFIN GROUP s.r.o., Třebětínská 591,19016 Praha 9-Újezd n.Lesy
Mail: lucie.machalickova©allfingroup.cz, tel.:606 638 435

dvorack© volny.cz, tel.: 777 242 643

Vedení jednoduchého i podvojného ÚČETNICTVÍ
Daňová přiznaní, finanční výkazy

Příprava firemních PREZENTACÍ
PŘEKLADY z a do angličtiny

Jitka Týfová, tel. 725 422 212
email:tyfovaj@seznam.cz

HOSPODYNĚ 777 193 227

SALON JIMMY
stříhání, trimování a celková úprava psů

po dohodě i u vás doma

KAŽDÉ 4. STŘÍHÁNÍ S 50% SLEVOU
Radka Šimáňová
tel.: 739 304 286
radka.simanova@seznam.cz

Staroklánovická 127
Praha 9 - Újezd nad Lesy

(u nádraží) 190 16

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

E l e k t r o n i k  s e r v i s :  P e t r  Č a d i l
opravy  -  zapojen í  -  nastavení  -  prodej

Barákova 1795
250 82 Úvaly 
volejte: 606 550 808 
petr.cadil@volny.cz 
www.cadil.cz

Rádio
Herní konzole
a další
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV
Antény
Satelit
DVD
HiFi

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

Česká pošta slibuje zlepšení roz-
nosu Zpravodaje, pomožte nám
s kontrolou.
Posledních několik měsíců jsme
si několikrát stěžovali prostřed-
nictvím ÚMČ na roznos ÚZ Čes-
kou poštou. Byly odhaleny a po-
trestány dvě distributorky, které
vyhodily celé balíky se zářijovým
Zpravodajem.
Na základě reklamací na opako-
vané potíže s roznosem přijala
pošta i některá další opatření. Je
zde nová vedoucí pracovnice
roznosu pro naši oblast, která
bude distribuci důsledně kon-
trolovat. Dále Česká pošta vrátila

částku za nesplněnou službu
roznosu v měsíci září.
Zpravodaj je určen do každé
újezdské poštovní schránky, vy-
chází nákladem 3 770 ks.
Vzhledem k rostoucímu počtu
obyvatel Újezda jednáme o mož-
ném navýšení nákladu, aby
vyšlo opravdu na každou do-
mácnost.
Prosíme všechny čtenáře - Dejte
nám vědět, kdyby se k vám Zpra-
vodaj nedostal.
Pomozte nám s kontrolou distri-
buce, i když doufáme, že pro-
blémy již nebudou.

Za redakci ÚZ Lucie Černá

placená inzerce

Ten, kdo poznal naši Vlaďku,
Chce jí popřát hodně zdraví,
Ať dál drží svojí laťku,
Ať jí všechno stále baví
Ve škole i třeba v kině

To jí přejí kolegyně ☺
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VODA TOPENÍ PLYN
Provádím Instalatérské a topenářské práce
včetně rozvodů podlahového topení, solární
techniky, možnost zpracování projektové
dokumentace. Plynařské práce vč. revize.
Drobné stavební práce. Tuto činnost Vám
dokáži zajistit na klíč.

Tel: +420 730 820 447
David Brázda
Sídlo firmy: 
Bělušická 1722, Újezd nad Lesy
email:
topeni.plyn.voda@seznam.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:

Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady
za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Fran�šek Holý

Holšická 1348, Praha 21, Újezd nad Lesy
Tel. 723 113 626

www.rajzdravekrasy.cz, Info@rajzdravekrasy.cz

Masáže zdravotní, rehabilitační, relaxační
s využi�m přírodních éterických olejů. Vhodné
jako úleva při boles& i jako účinná prevence při
náročném životním stylu ( pře�žení, stress,
boles& hlavy, zad, svalů, páteře, migréna,
nedostatek pohybu).

Poskytované další služby:
- Přístrojová kosme&ka 
(čištění ple&, akné, omlazení, liposukce, celuli&da)

- Bělení zubů
- Solárium

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



ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. M. Ročňová, MUDr. D. Pitáková

REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY
Ordinační hodiny denně 8 – 11 hod, Úterý 14 – 17 hod.
Novosibřinská 111, Újezd nad Lesy - Praha 9
Tel: 731 836 706

SPOJTE SE S PROFESIONÁLY.
Nemovitosti nenabízíme, ale prodáváme.

Chystáte-li se pořídit si nové bydlení nebo
prodat /pronajmout svoji nemovitost, 

každý den v roce je vám náš tým 
CENTURY 21 Alter Ego k dispozici. 

Silná databáze potenciálních kupujících
a investorů a osvědčený prodejní systém
je naší nejsilnější konkurenční výhodou.

ŘIĎTE SE ROZUMEM, NE EMOCEMI.
Century 21 Alter Ego, Praha 21 – Újezd nad Lesy, Oplanská 2614

www.alterego.century21.cz
www.propertio.cz

tel. 725 293 655, alterego@century21.cz 
Staňte se členem našeho týmu i Vy. 

www.timura.cz

www.mtreality.cz

603 435 950

PRODEJ RD
Praha 9 – Újezd nad Lesy, ul. Hořejšího 1912.
Jde o krajní řadový RD 4+kk s garáží ze skupiny
trojdomků na pozemku 375 m2, z toho
zastavěná plocha 87 m2. Krásné 9ché zabydlené
území se vzrostlou zelení a všemi městskými
inženýrskými sítěmi (voda, kanalizace, plyn,
el. 240/400V). Dům je z klasických cihelných
stavebních materiálů a byl dokončen r. 1999 a je
v perfektním stavu. Přístavba RD je možná (krajní,
koncový RD). Cena k jednání: 5 400 000,-Kč.
Sleva při rychlém jednání. 
Kontakt: ing. Hrdlička 602 201 666. 

ZDRAVOTNÍ OBUV:
KEEN, ESSI, FARE, SANTÉ, 
BEFADO, PEDDY, JAS-TEX
Zimní boty s membránou !!!!!

Zdravotní bačkůrky FARE, BEFADO, PEDDY.
Bambusové punčocháče – vhodné pro alergiky.

Gumáky DEMAR
Pláštěnky

Termoponožky, bambusové ponožky pro dospělé.
Bavlněné legíny pro kluky a holky.

Školní batohy a penály značky 
TOPGAL, BEGMASTER.

SUPER AKCE LISTOPAD !!!!
Akční páry zimních botiček za poloviční ceny 

pouze do vyprodání zásob!!!!
adresa prodejny:

ABC Dětské botičky, Starokolínská 425
Praha Újezd nad Lesy, (zastávka autobusu BLATOV)

provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá 9.30-17.00

ST – 9.30 -17.30
So 9.00-12.00 po tel. domluvě
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pro veřejnost 15. listopadu 2013.


