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Listopadový medailon Alfréda Kocába,
občana Újezda

S blížícím se svátkem obnovení demokracie v České
republice jsem si o významu listopadu 1989, demo-
kracii, o životních osudech, Újezdě nad Lesy, i o mno-
ha jiných věcech, z podnětu šéfredaktorky Újezd-
ského zpravodaje povídal s nositelem státního vy-
znamenání Za zásluhy I. stupně a účastníkem tzv.
třetího odboje, vedeného za obnovení této demo-
kracie, Ing. Mgr. Alfrédem Kocábem, který je již po
několik desetiletí občanem naší obce.
S Újezdem se Alfréd Kocáb seznámil na vysoké

škole díky svým spolužákům, kteří byli součástí

skupiny újezdských mladých inte-
lektuálů a aktivních sokolů. Patřily
k nim osobnosti, na něž se v Újezdě
již pozapomnělo - šéfredaktor krát-
kého filmu a scenárista Václav Boro-
vička, filozofové Jaroslav Pfann
a Miroslav Miškovský i jeho budoucí
žena Darja, rozená Myslivečková,
později uznávaná autorita v oblasti
psychologie.
Narozen jako vídeňský Čech v roce
1925 studoval Alfréd Kocáb ve Vídni
na českých školách. Po připojení Ra-
kouska Německem a uzavření čes-
kých škol odmítl pro svou národnost
službu v německé armádě a byl
v roce 1942 poslán na nucené práce.
Tato zkušenost jej silně životně ovliv-
nila. Po pádu nacismu ještě dokon-
čuje studium na obnovené střední
škole, na výzvu prezidenta Beneše
ale odchází spolu s mnoha podobně
smýšlejícími spolužáky do Čech.
Průsečíky s Újezdem jsou zprvu
krátké. Po skončení studia teologie
na pražské Husově bohoslovecké fa-
kultě se žení s újezdskou rodačkou
Darjou a brzy odchází z Újezda na
svůj první sbor ve Zruči nad Sáza-
vou. Pro svou zásadovost a nekom-
promisní odmítnutí spolupracovat
s STB se postupně dostává do prob-
lémů. Přicházejí nucená přemístění
a intervence státního dozoru. Přesto
spolu s kolegy, tvořícími špičku teh-

dejší nekonformní evangelické teologie, nadále po-
lemicky komentuje vzrůstající poddajnost oficiál-
ních církevních struktur vůči politické moci.
Vzniká skupina Nová orientace, která nesouhlasí
s velmocenskou politikou Sovětského svazu v rámci
mírového procesu a později také s okupací ČR
v roce 1968. Důsledkem střetu s „vrchností“, jak
sám situaci popisuje, je postupné odnímání sou-
hlasu k výkonu duchovenské služby a existenční
návrat do Újezda nad Lesy. Alfréd Kocáb nadále od-
mítá kolaborovat a to i nepřímo a raději volí práci
v kotelně. V této době také podepisuje Chartu 77,
která si vzala za cíl upozorňovat na to, nakolik ko-

munistický režim porušuje své závazky, ke kterým
se připojil na Helsinské konferenci o lidských prá-
vech v roce 1976.
V kotelně zákládající Župy sokolské v Ječné ulici
v Praze pak pokračuje v konání toho, co považuje
za správné - najít si čas na ty, kteří potřebují du-
chovní i životní radu. Ačkoli stále nemůže získat
plný souhlas k samostatnému působení, vypomá-
há postupně v několika farnostech. Po r. 1989 je mu
souhlas k výkonu povolání vrácen a postupně se
stává vyhledávaným a důvěryhodným kazatelem
v evangelickém chrámu u Salvátora v Praze 1 a mo-
rální autoritou, která si dokázala zachovat rovná
záda i během těžkého profesního i existenčního ná-
tlaku a která stála i u zrodu nové demokracie.
V roce 1997 udělil president Václav Havel Alfrédu
Kocábovi u příležitosti svátku české státnosti 28.
října nejvyšší medaili Za zásluhy - vyznamenání
osob, které se zasloužily o stát nebo územní samo-
správný celek. V roce 2012 byl jako jeden z mála
českých občanů také oceněn uznáním statutu
„účastníka odboje a odporu proti komunismu“ (tzv.
třetí odboj). Oceněn byl jako jeden z iniciátorů
hnutí „Nová orientace“, signatář Charty 77 a za-
kládající člen Výboru na ochranu nespravedlivě stí-
haných (VONS).
To, že vedl boj na frontách svého života za demo-
kracii, svobodu, proti okupaci a establishmentu, za
pravdu a životní poctivost, proti udavačství a ocho-
tě zaprodat sebe nebo své blízké za příslib kariéry,
to považuje Alfréd Kocáb za samozřejmost.
Během svého života se setkal s řadou významných
osobnosti duchovního i veřejného života doma
i v zahraničí. V dobách uvolnění cestuje několikrát
do západní Evropy, kde navazuje také první české
kontakty se společenstvím ve francouzském Taizé,
které je dnes dobře známé v moderních ekume-
nických kruzích. Do Čech jej a jeho přátele přijel
navštívit i zakladatel hnutí bratr Roger Schutz.

Z vyprávění Alfréda Kocába zaznamenal
Michael Hartman

O své životní pouti, duchovních zápasech a spole-
čenském zrání na pozadí přelomových kapitol čes-
kých a evropských dějin, napsal Alfréd Kocáb
knihu „Cestou necestou“, která vyšla v roce 2007.

-red-

slaví Česká republika jako Mezinárodní den studenstva
a jako státní svátek Den boje za svobodu a demokracii.Sedmnáctý listopad

Datum 17. listopad se v České republice vztahuje ke dvěma dodnes živým historickým událostem.
17. listopadu 1939 bylo popraveno 9 představitelů studentských spolků, byly obsazeny české vysoké školy a koleje. Oficiálně se jednalo o odplatu za
bouře po pohřbu zavražděného studenta Jana Opletala, spíše však šlo o jeden z mnoha kroků, jimiž chtěl fašistický režim likvidovat českou inteligenci.
Sedmnáctým listopadem 1989, studentským průvodem a reakcí složek státní bezpečnosti odstartovalo převratné období proměny tehdejší Česko-
slovenské socialistické republiky v demoktratický stát.
Na připomínku státního svátku jsme připravili medailon újezdského občana Alfréda Kocába. Proč právě pana Kocába? Režim, jehož oficiální konec
si připomínáme právě v listopadu, se totiž s nepoddajnými a statečnými občany vypořádával po svém. Umlčoval a izoloval je natolik, že se nakonec
stali pro veřejnost téměř neviditelnými. Proti tomuto umělému zapomnění, které v Újezdě potkalo i pana Alfréda Kocába, se postavila Komise pro udě-
lování titulu čestného občana a v roce 2012 jej navrhla na titul Čestný občan Újezda nad Lesy. Při následném hlasování zastupitelů návrh Komise ne-
prošel. První krok byl ale učiněn, jméno Alfréda Kocába, osobnosti přesahující hranice Újezda, bylo vráceno zpět do paměti újezdských obyvatel.

Čtyři otázky pro starostu
Jak je daleko příprava rozpočtu pro rok
2013?
Koalice ODS a TOP 09 na Magistrátě hl.m.
Prahy chce nová pravidla přerozdělování pe-
něz na městské části, ale - k naší škodě - se na
nich nemůže dohodnout. Zatímco Magistrát
hledá nový model, čas běží a všechny městské
části jsou ve velké nejistotě. Většina starostů
tedy připravuje rozpočet na stejný objem fi-
nančních prostředků jako v letošním roce. My
také.

Čeho se týká Výzva starostů Prahy 21-22
Radě hlavního města Prahy a primáto-
rovi z 10. října?
Sněm starostů dvaadvaceti největších měst-
ských částí vyjádřil zklamání nad tím, jakým
způsobem hl. město Praha s městskými částmi
komunikuje. Závěry minulých Sněmů starostů
nejenom že nejsou respektovány, ale zůstávají
bez odpovědí. Hlavní město Praha vytváří
mnoho změn a rozhodnutí, která mají přímý
dopad na život v městských částech, ale měst-
ské části mnohdy o změnách neví nebo mají
velmi omezený prostor na připomínky. Přitom
se jedná o klíčové oblasti života, např. MHD,
územní plán atd. Výzva Sněmu starostů poža-
duje spoluúčast na rozhodování v otázkách,
které se jich bezprostředně dotýkají.

Jak pokračuje výstavba kanalizace ?
Na Blatově probíhá poslední etapa výstavby,
na kterou místní obyvatelé netrpělivě čekají -
uvedení nižší Starokolínské a Novolhotské do
sjízdného stavu. Zároveň se s výstavbou ka-
nalizace na hlavní dostáváme do úseku křižo-
vatky s ulicí Zaříčanskou a proto je nutné
stanovit nové objízdné trasy. Hl.m.Praha jako
investor ale nezískal povolení pro vedení ob-
jízdných tras od několika středočeských úřa-
dů. Objízdná trasa je proto stanovena ulicí
Hulická. Daní za výstavbu kanalizace jsou bo-
hužel dočasná zhoršení dopravní situace na
objízdných trasách, prosíme proto místní oby-
vatele o pochopení. Nikoho z nás to netěší,
bez kanalizace se ale Újezd obejít nemůže.

Přístavba úřadu je již hotová, ale policie
stále funguje na staré adrese. Proč?
Budovu jsme již dokončili, v říjnu probíhala
kolaudace a podepsali jsme smlouvu s Policií.
Nyní Policie pracuje na převodu svých tele-
fonních linek a od listopadu by mohla fungo-
vat již na nové adrese. Předpokládám, že se
čtenáři dozvědí více informací v prosincovém
Zpravodaji.

Na otázky redakce odpovídal starosta
Pavel Roušar
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Zaměřeno na životní prostředíStřípky z Rady MČ
Kontejnery na velkoobjemový odpad

Magistrát hl. m. Prahy stanovil nová pravidla pro přistavování kontejnerů.
Doba přistavení je od 9 do 13 hodin a u kontejneru bude zajištěna obsluha.

10. listopadu Druhanická x Staroújezdská
Žehušická x Měšínská

1. prosince Toušická (u spořitelny)
Rohožnická (u Alberta)

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

Termíny navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Nejtková- tel: 2810 129 43

Předvánoční úklid
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 pro vás i v letošním roce
připravil pravidelný předvánoční úklid. Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny na níže uvedených stanovištích 16. listopadu 2012 kolem
14:00 hodiny, v sobotu ráno 17. listopadu se nejplnější kontejnery max.
v počtu 7 ks vymění a kolem 13:00 hod se všechny kontejnery odvezou.

1. Toušická (u spořitelny)
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 x Pilovská
9. Holšická x Sudějovická

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

V SOBOTU DNE 17. 11. BUDOU TAKÉ PŘISTAVENY KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ
ODPAD, TAKŽE ČTĚTE CEDULE A UKLÁDEJTE ODPADY DO SPRÁVNÉHO KON-
TEJNERU.

Kontejnery na rostlinný odpad
V sobotu 17. listopadu 2012 od 9:00 – do 12:00 hod

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu Valdovské x Hrádkové
4. na rohu Starokolínské x Novolhotské – u parku na Blatově
5. na rohu Staroújezdské x Druhanické (u hasičárny)
6. na rohu Pilovské x Čenovické

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměněny. 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 a odpad do něj
odložit.

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.

Kompostárna biologického odpadu v Praze
Dřevčická ul., Praha 10 – Malešice /na rohu ulic Černokostelecká x Dřevčická/
Kompostárna je určena pro obyvatele s trvalým pobytem na území hl.m.
Prahy bezplatně.

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

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

sobota od 7:00 do 15:00 hodin

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

Popelnice na rostlinný odpad
Chtěla bych vás upozornit, že poslední vývoz popelnic na bioodpad proběhne
v sobotu 24. listopadu. Pokud by si chtěl ještě někdo popelnice na bio-odpad
zařídit, může tak učinit prostřednictvím www.psas.cz nebo telefonicky na
284 091 888.

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.
29. listopadu od 8:00 do 11:00 hod bude zaparkovaná před místním úřadem
dodávka Pražské plynárenské, kde si můžete vyřídit potřebné záležitosti sou-
visející s odběrem plynu. Podrobné info se dozvíte na tel: 267 175 174, 202.

M. Nejtková, OŽPD

Rada Městské části Praha 21 na svém
49. jednání vzala na vědomí:
- Výzvu ing. Lameše č.j. UMCP21/07167/

2012
- Zprávu výběrové komise a výsledek

výběrového řízení na funkci vedou-
cího odboru životního prostředí a do-
pravy ÚMČ Praha 21

- Zápis z jednání Komise pro vzdělává-
ní a výchovu (KVV) ze dne 25. 6. 2012

- Zápis z jednání Finančního výboru
(FV) Zastupitelstva MČ Praha 21 ze
dne 27. 6. 2012

- Zápis z jednání Dopravní komise
(DK) ze dne 20. 6. 2012

- Zápis z konání Komise volnočasových
aktivit (KVA)

- Inspekční zprávu České školní in-
spekce k provedené inspekci v MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502

- Zprávy o plnění úkolů ze Zastupitel-
stva MČ Praha 21

Schválila:
- Pronájem nebytových prostor o veli-

kosti 18,3m2 v prodejním stánku na
Rohožníku na dobu neurčitou firmě
Anna Nersisyan, IČO 88805557

- Smlouvu o vykonání přezkoumání
hospodaření MČ Praha 21 za rok
2012 firmou Atlas AUDIT s.r.o.

- Přerozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření zřízených příspěvko-
vých organizací MČ Praha 21 za rok
2011do fondů v souladu se zákonem
č. 250/2000Sb par. 30 a 32 u MŠ Sed-
mikráska a MŠ Rohožník

- Pronájem plochy 1,5m2 bance ČSOB
na rohu Polyfunkčního domu za úče-
lem provozování bankomatu

- Rozpočtová opatření č. 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35

- Kritéria hodnocení žádostí a smlouvu
pro poskytnutí účelové dotace pro
Grantové řízení v sociální oblasti pro
rok 2012-10-14

- Zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu na akci „Rekonstrukce bytu č.15
v čp. 1628, Žíšovská ulice dle přilože-
ných podmínek

- Vyzvání firem SAOS s.r.o. IČ 45797081,
REFINGO s.r.o. IČ28142578,

Veselská stavební IČ25554832, Milan
DuffekD-stav IČ 61246964,
BK stavby s.r.o.IČ27126960,Pavel Gál
IČ 76173461 k podání nabídky na re-
konstrukci bytu 15/1628, Žíšovská ul.

- Stálou hodnotící komisi pro veřejné za-
kázky na stavební akce

Neschválila:
- Prodloužení smlouvy o dílo na revize

elektrozařízení s firmou ing. Miloš
Morávek, Dlážděná 1427, Liberec do
31. 8. 2013

Jmenovala:
- Ing.Romana Březinu od 16.srpna 2012

vedoucím odboru životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha 21

Souhlasila:
- S přijetím sponzorského daru MŠ Ro-

hožník v hodnotě 5.000,-Kč

Rada Městské části Praha 21 na svém
50. jednání schválila:
- Prodloužení smluvního termínu na

dokončení stavby „Dostavba budovy
ÚMČ Praha 21“

- Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. SML/
2011/0139OMI/J.R. se společností Pro-
xima a.s.

Rada Městské části Praha 21 na svém
51. jednání vzala na vědomí:
- Zápis z 1.jednání ze dne 26.6.2012 a ze

2. jednání ze dne 23.7.2012 komise pro
územní rozvoj (KÚR)

- Informaci o stavu provádění rekon-
strukce ploché střechy na pavilonu 06
Masarykovy ZŠ

- Zápis z Komise životního prostředí
(KŽP) ze dne 25. 6.2 012

Schválila:
- Dodatek č.1 k SoD č. SML/2012/0102/

OMI/M.S. na akci MZŠ Polesná-rekon-
strukce střech objektů-2.etapa

- Přeúčelování zbylých fin.prostředků
z dotace MHMP na rekonstrukci plo-
ché střechy na MŠ Rohožník

- Na základě žádosti dofinancování
opravy hasičského vozidla T148 ve
výši 50.000,-Kč

- Změnové listy č. 20, 22, 23, 24, 25c,
26a, 26b, 26c, 27a, 27c, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 ,35, 36, 38, 39, 41, 44, 45,
úpravu č. 25a Dodatku č. 4 k SoD č.
SML2011/0139/OMI/J.R. na akci „Do-
stavba budovy ÚMČ Praha 21“

- Doporučení Komise životního pro-
středí (KŽP) informovat občany for-
mou článku v Újezdském zpravodaji
a na webových stránkách úřadu
o projektu obnovy a současném stavu
(zvýšené riziko do doby obnovy) aleje
při komunikaci 1/12 Starokolínská-
Novosibřinská

- Dofinancování akce „Dostavba budo-
vy ÚMČ Praha 21“ z fondu rezerv

Neschválila:
- Změnové listy Dodatku č.4 k SoD na

akci „Dostavba budovy ÚMČ Praha
21“ č.21, 25b, 27b, 37,4 0, 42, 43, 46

Uložila:
- Určit tajemníka KÚR ze zaměstnanců

úřadu ÚMČ Praha 21
- Pravidelnou účast vedoucímu OMI

a vedoucímu SÚ ÚMČ Praha 21 na
jednáních KÚR

- Starostovi MČ Praha 21 zažádat o pře-
účelování zbylých fin. prostředků
z akce rekonstrukce střech MZŠ Po-
lesná na rekonstrukci ploché střechy
MŠ Rohožník

- Tajemníkovi úřadu zlepšit v nově zpra-
covávaných působnostech odborů
a popisů práce jejich vedoucích pra-
covníků do této doby nedostatečnou
komunikaci mezi OŽPD a OMI

- OMI jednat se zhotovitelem dostavby
budovy ÚMČ za účasti TDI a AD
o změnových listech č.25b, 37, 40, 42,
43, 45, 46 a předložit na další jednání
RMČ upravené změnové listy a návrh
Dodatku č. 4 k SoD č. SML/2011/0139/
OMI/J.R.

Pověřila:
- Předsedu KŽP p. ing. Hartmana a re-

dakční radu ÚZ a OŽPD přípravou
článku o aleji na hlavní komunikaci

Jmenovala:
- Paní Kateřinu Burešovou členem Ko-

mise životního prostředí ( KŽP)

Zastupitelstvo MČ Praha 21 na svém
10. jednání vzalo na vědomí:
- Kontrolu plnění usnesení z minulého

zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21
- Zprávu o činnosti rady
- Informaci o aktuální situaci využití

polyfunkčního domu
na základě návrhu pana starosty ulo-
žilo ZMČ Kontrolnímu výboru ZMČ
Praha 21 prověřit celý projekt výstavby
a provozování polyfunkčního domu od
jeho založení až po současnost, návrh
byl přijat.
- Informaci o parkování osobních aut

v okolí nádraží Klánovice
MČ Klánovice nechala vypracovat any-
lýzu dopravy v klidu, jejíž závěrem bylo
doporučení na zřízení zóny placeného
stání. Na základě této anylýzy vytvoří
MČ Klánovice pracovní skupinu.
O účast v této pracovní skupině zažá-
dali i členové Dopravní komise naší MČ
za účelem ujasnění si dalšího postupu.
- Zápisy z jednání Finančního výboru

č.4 ze dne 27. 6. 2012 a č.5 ze dne
15. 8. 2012

- Rozpočtová opatření č.25-39
- Grantové řízení Praha 21 v sociální

oblasti pro rok 2012 - program J5
- Vyjádření k zápisům Kontrolního vý-

boru Zastupitelstva MČ Praha 21
Rada MČ se obrátila dopisem na před-
sedu KV RSDr. Jandu, ve kterém odmítá
závěry řady kontrolovaných oblastí,

Střípky ze Zastupitelstva
včetně formy zápisů, které jsou radě
předkládány. S ohledem na skutečnost,
že koalice nemá v Kontrolním výboru
své zástupce, nemůže konat jinak, než
se vymezovat proti usnesením a zápi-
sům, se kterými nesouhlasí a v nichž
spatřuje pochybení práce KV. Protože
RMČ nepovažovala odpověď KV za adek-
vátní, došlo následně k osobnímu jed-
nání zástupců KV a pana starosty. Čle-
nové KV uznali oprávněnost požadavků
RMČ a přislíbili zpřesnit výstupy z čin-
nosti KV.
- Průběžnou zprávu o činnosti KV ZMČ

Praha 21, zápisy z jednání KV ZMČ P21
č.13 ze dne 12. 3. 2012, č.14 ze dne
16. 4. 2012, č.15 ze dne 14. 5. 2012, č.16
ze dne 11.6.2012

- Personální změny ve výborech ZMČ
Praha 21

Po rezignaci na členství ve Finančním
výboru ZMČ pana Jindřicha Mičána zvo-
lili zastupitelé MČ Praha 21 ing. Evu
Stejskalovou

Schválilo:
- Jednací řád ZMČ s účinností od

1. 10. 2012
- Darovací smlouvu na hrací prvky na

pozemcích parc. č.1821-1823 v k.ú.
Újezd nad Lesy

Hrací prvky na „Psím plácku“se nachá-
zejí na výše uvedených parcelách, je-
jichž vlastníkem je TJ Sokol. Tyto hrací

prvky nabídlo občanského sdružení
„Maminy z újezdské roviny“ MČ P21
darem. V zájmu zachování dětského
hřiště zástupci MČ dar přijali.
- Odprodej pozemku č. parc. 4356/107

o výměře 16m2 v k.ú. Újezd n.L. vlast-
níkům sousední nemovitosti ing.
Pavlu Zámečníkovi a Daniele Zámeč-
níkové za sníženou cenu 500 Kč/m2

z důvodů zatížení pozemku umístě-
ním inž. sítí

- Odprodej pozemku č. parc. 4356/108
o výměře 16m2 v k.ú. Újezd n.L. vlast-
níkům sousední nemovitosti Fran-
tišku Fišerovi a Aleně FIšerové za sní-
ženou cenu 500,-Kč/m2 z důvodu zatí
žení pozemku umístěním inž. sítí.

- Odprodej pozemku č. parc. 4356/109
o výměře 14m2 v k.ú. Újezd n.L. vlast-
níkovi sousedního pozemku Jiřímu
Bártíkovi za sníženou cenu 500,-
Kč/m2 z důvodu zatížení pozemku
umístěním inženýrských sítí

- Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. po-
loletí 2012

- Rozpočtová opatření č. 27 a 28 – změ-
ny rozpočtu v roce 2012

Odvolalo:
- Ing. Jiřího Lameše z Kontrolního vý-

boru ZMČ Praha 21z důvodu zneuží-
vání informací z průběhu jednání KV.

Zvolilo:
- Ing. Aleše Tajtla členem Kontrolního

výboru ZMČ Praha 21
Karla Jakob Čechová

Pozvánky ke Kulatému stolu

Veřejné setkání nad plánem činnosti Úřadu MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy pro rok 2013
a 2014 se koná 19. listopadu od 17:00 do 19:00 hodin v sále polyfunkčního domu Level,
Staroújezdská 2300.
Návrh plánu činnosti vycházejícího ze Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 do roku
2020 je umístěn na www.praha21.cz – Strategický plán.

Ke společné diskuzi zve Strategický tým UMČ Praha 21.

Vážení a milí sousedé a spoluobčané,
dovoluji si vás touto cestou a jménem všech členů Ko-
mise vzdělávání a výchovy pozvat ke Kulatému stolu
na téma školství, který se bude konat dne 21. listo-
padu od 17:30 do cca 19:30 hod v sálu Polyfunkčního
domu („Level“).
Rádi bychom vás informovali o strategii naší MČ v ob-
lasti školství, o kapacitě místních mateřských škol,
o investicích do školství, o koncepcích jednotlivých

školských zařízení v naší městské části. Svůj prostor
dostanou i soukromá zařízení, pokud se budou chtít
představit.
Účast prozatím přislíbili: p. Jakob Čechová – radní
pro školství, vedoucí OMI, vedoucí FO, vedoucí
OŠKMA 21, ředitel ZŠ a ředitelky místních obec. MŠ.
Těšíme se na hojnou účast a diskuzi s veřejností

Kateřina Šmatláková,
předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy

Plán činnosti radnice pro rok 2013–2014

Školství v naší městské části
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MČ Praha 21 pořádala v rámci Dnů zdraví s mnoha spolupracujícími organizacemi a občany odpoledne plné pohybu, zážitků, nových informací a osvěty
o zdravém životním stylu. Den pro zdraví se konal 18. 9. od 14 hodin na multifunkčním sportovišti v Újezdě nad Lesy. Občané se mohli zapojit do cvičení
jógy, shlédnout strhující exhibici taekwondo nebo zajímavou ukázku agility z Klánovic s možností vyzkoušet si zdolání překážek se zapůjčenými psy.
Zajímavé byly i ukázky ve free stylu na kolech a koloběžkách a vystoupení mládeže věnující se historickému šermu. U stánků zahrádkářů a včelařů bylo
možné získat různé informace a koupit si výrobky z medu. Občerstvení Fair trade a zboží prodejny zdravé výživy El BIO mnohdy nestačilo množství
zájemců z řad občanů. Zdarma si každý mohl nechat změřit krevní tlak, vyšetřit pihy nebo zjistit své tělesné proporce na biometrické váze. Nejen senioři
vyzkoušeli elektrické skútry a měli příležitost dozvědět se způsob použití dohledových náramků EDA. Pro děti byly připraveny drobné soutěže a pro je-
jich rodiče informace o Centru pro rodinu.
Poděkování patří organizátorům z Odboru školství, kultury, místní Agendy 21, Odboru sociálních věcí a Odboru vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21.

Děkujeme organizacím a občanům: Neposeda o.s., Bezpečný život o.p.s., MUDr. Ivoně Kosové, MUDr. Marcele Mikešové, Janě Pečenkové, Janě Eibichové,
El BIO, Na Zemi o.s., Léčivé kamínky, Agility Klánovice, SK Kangsim Dojang, Základní organizaci českého zahrádkářského svazu, Základní organizaci českého
včelařského svazu, Sivak medical technolog s.r.o.,Český červený kříž Praha 9.

Iva Hájková OŠK/MA21
spoustu fotek najdete na: http://www.praha21.cz/infocentrum/ujezd-kulturni-a-historicky/fotogalerie/category/138-dny-zdravi-2012.html

Rarášek z Újezda o.s. již pravidelně organizuje
v Újezdě nad Lesy akce pro děti a rád se letos
zapojil do celostátní kampaně Dny zdraví, které or-
ganizoval i MÚ Prahy 21. A Rarášek se zapojil tím
nejlepším způsobem, pohybem! Akce se konala
v ulici Čentická a přilehlém multifunkčním hřišti.
Děti do 7 let si mohly poměřit síly s ostatními a to
v kategoriích kola bez i s postranními kolečky, ko-
loběžky, kovová odstrkovala a plastová odrážedla
a specielní rozjezdy maminka/tatínek s plně ob-
sazeným kočárkem.
Odměnu si zasloužil každý, kdo dojel do cíle. Děti
na stupních vítězů se pak pyšnily opravdovými
nebo sladkými medailemi a díky našim stálým
sponzorům, si odnášely i hodnotné dárky.

První ročník Dnů zdraví v Újezdě

Ohlédnutí za úspěšným seminářem

Odkyselení a zásado-
tvorná regenerace

V sobotu 6. 10. 2012 se uskutečnil za podpory
MČ Praha 21 v rámci projektu Dny zdraví semi-
nář věnovaný péči o zdraví díky odkyselení or-
ganismu.
Všem zúčastněným, a nebylo jich málo, bychom
rádi poděkovali za účast a zájem, který toto téma
vzbudilo. Seminář byl obohacen také ochutnáv-
kami zdravých pokrmů a produktů podporují-
cích odkyselení těla.
Přednášející paní Hana Koštialová z EL BIO,
slečna Martina Sochorová z MSK Praha a paní
doktorka Ivona Kosová předaly vyčerpávajícím
způsobem nejen své poznatky, ale také praktické
rady, jak přistupovat a pečovat o své zdraví.
Těší nás, že udržet si zdraví, vás baví.

Za realizační tým Hana Koštialová, EL BIO

Na 56. výstavě ZO ČZS v Újezdě se ve dnech
5. -7. října podílelo 37 vystavovatelů z řad na-
šich členů i příznivců. Na výstavě byla za-
stoupena zelenina všeho druhu, bylinky,
hrozny, ořechy, podzimní koutek, původní
odrůdy jablek a s těmi novými to bylo 40
druhů jablek, 3 druhy hrušek a vše koruno-
váno květinovou výzdobou. Nejvíce se vždy
těšíme na rozzářené dětské oči. Včetně do-
provodu jich bylo přes 500 a to jak z mateř-
ských školek, tak i z nižších stupňů ZŠ.
Děkujeme všem za účast a přízeň, těšíme se
na setkání s Vámi na našich dalších akcích.
To je možné už koncem listopadu na Ad-
ventní prodejní výstavě, na kterou vás zvu
jménem svým a naší členky Lucie Dlabačové.

Za ZO ČZS Újezd nad Lesy Blanka Exnerová

Tradiční výstava újezdských zahrádkářů byla
pořádána s podporou MČ Praha 21 v rámci
Grantového programu Kalendárium.

1. den - pravidelná čtvrteční přednáška spojená
s besedou, tentokrát o „regeneraci sil přírodními
prostředky“. Paní ing. Kreuzmanová nás sezná-
mila s vlivy zapřičiňujícími vznik civilizačních cho-
rob, hovořila o drahách nervů v lidském těle
a nakonec prakticky předvedla, jak může akupre-
surou a vlastní energií pomoci od nepříjemných
pocitů - bolestí. Vše bylo moc zajímavé a děkujeme
za chvíle strávené v její společnost a někteří i za
odstranění svých bolístek.

2. den – setkání v Újezdském muzeu. Mimo veřej-
nosti přišel i pan starosta obce RNDr. Pavel Rou-
šar, paní Hájková z MÚ a předsedkyně KV SPCCH
Praha. Pobesedovali jsme o tom, co nám naše čin-
nost přináší a co znamená pro členy našeho o.s.
Poté jsme si při cvičení na židlích protáhli tělo,
správně při tom dýchali a rozproudili nejenom
krev, ale i energetické dráhy v těle. Po cvičení tě-
lesném přišlo na řadu cvičení duševní – trénování
krátkodobé i dlouhodobé paměti, které bylo spíše
hrou se slovy. Předsedkyně organizace poděkovala

Víkend s ovocem a zeleninou

proběhlo ve dnech 7. 9. a 7. 10. v Rezi-
denci a Welness Blatov a přineslo mož-
nost vyzkoušení nových kurzů ATS
Domino, břišních tanců i cvičení pro do-
spělé a těhotné. Zájemci se mohli sezná-
mit s nabízenými typy masáží ( breus-
sova, dornova, čínská energetická, in-
dická masáž hlavy, taping, thajská). Ma-
minky i babičky rády vyzkoušely do-
vednosti nové kadeřnice i kosmetičky.
Nehtíky vyzdobila naše paní manikérka
i pedikérka. Děti si vyrobily ozdoby z ko-
rálků a všichni odcházeli s novými zku-
šenostmi. Budeme rádi, pokud se s vámi
opět setkáme.

Irena Košutová

4. újezdské kolodění
Kdo zrovna nezávodil, tančil pod taktovkou cviči-
telky Ivany Šubrtové, maloval ve výtvarné dílničce
Míši Řehákové či se nechal proměnit za pomoci
obličejových barev v tygříka, motýlka i spider-
mana. Zpestřením byl i stánek společnosti EKO-
KOM, kde se děti hravou formou učily třídit
odpadky.
4. újezdské kolodění přivítalo opravdu velký počet
malých závodníků a jejich rodičů, kteří mají zájem
pěstovat ve svých dětech sportovního ducha. Vám
všem patří dík!

Více - i o dalších akcích Raráška najdete na webových
stránkách www.rarasek21.cz

Iva Taške, redakčně zkráceno

Odpoledne ve znamení sedmiček

všem za spolupráci a pozvala přítomné na
všechny další připravované akce

3. den – kondiční vycházka Klánovickým lesem.
V krásném slunečném ránu se vydaly zájemkyně
o historii po stopách zaniklých vesnic a rybníků
v lese Vidrholec. Při zastávkách u informačních
tabulek se seznámily s historií lesa i jednotlivých
zaniklých vesnic. Spokojeny hezky stráveným do-
polednem se kolem poledne vrátily domů.

E. Štrasmajrová, redakčně zkráceno

Dny zdraví s SPCCH
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Přerušení provozování živnosti je vždy na dobu ur-
čitou, kterou podnikatel písemně v předstihu na-
hlásí živnostenskému úřadu. Po dobu přerušení
provozování živnosti se na podnikatele dále vzta-
hují povinnosti uložené živnostenským zákonem,
kromě povinností, které se týkají označení ob-
jektu, v němž má místo podnikání, sídlo nebo
organizační složku podniku. Je-li živnostenské
oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provo-
zování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání
tohoto oprávnění (jedná se zejména o návaznost
na povolení pobytu u cizinců). Při přerušení pro-
vozování živnosti musí podnikatel rovněž zrušit
provozování živnosti v provozovně a oznámit
adresu pro vypořádání závazků plynoucích z pro-
vozováním živnosti v této provozovně. Na rušené
provozovně musí podnikatel vhodným způsobem
oznámit adresu pro vypořádání závazků.
Adresou pro vypořádání závazků nemůže být
adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu
sídla ohlašovny nebo adresu sídla správního or-
gánu; to neplatí, pokud podnikatel prokáže k pro-
storám na těchto adresách vlastnické nebo uží-
vací právo.

Jaroslav Musil, referent ŽO

Máte problém?
Zkuste ho řešit ve

skupině
Intervenční centrum Praha pro ženy a muže
ohrožené domácím násilím zve nové zájem-
kyně o socioterapeutickou skupinu.
Koná se jednou za 14 dní, trvá 90 minut a účast
v ní je bezplatná.
Máte-li zájem, volejte kontaktní osobu

Mgr. Zuzanu Chomovou
mob. 739 592 066

tel. 281 911 883
Intervenční centrum Praha 8, Modřínová 1.

Informace z Odboru sociálního, rozšířenou
verzi najdete na www.praha21.cz

Povinnosti podnikatele
při přerušení

provozování živnosti

Poslední letní týden odjelo 23 členů Svazu posti-
žených civilizačními chorobami z Újezda nad Lesy
na rekondiční kardio pobyt do Albrechtic nad
Vltavou. Sv. Petr k nám byl velmi vstřícný a déšť
poslal pouze jeden den.
Bydleli jsme v krásném prostředí - na louce upro-
střed lesů, středisko s vlastním sociálním zaříze-
ním, televizí, ledničkou i varnou konvicí
nemělo chybu.
Také s jídlem, které bylo připravováno
podle norem a přizpůsobeno našim po-
třebám, jsme byli spokojeni. Dík patří
kuchařkám i ostatnímu personálu.
Hlavní náplní pobytu bylo cvičení pro
kardiaky včetně ranních rozcviček, cvi-
čili jsme na lehátkách i na židlích, vy-
cházky po okolí a večerní programy.
Všechno cvičení bylo zaměřeno na uvol-
ňování, procvičování a posilování celého
těla. Jistě budou někteří z nás opakovat
určité cviky i doma.
Přednášky navazovaly, poučili jsme se
o důležitosti zdravé výživy, jak se bránit překyse-
lení organizmu a předcházet civilizačním choro-
bám. Byly podnětné a každý si určitě vybral pro
sebe to nejlepší pro upevňování svého zdraví.
I tréninkové metody k procvičování paměti nám
určitě prospěly. Všichni k nim přistupovali odpo-

Vážení občané,
Komise sociální politiky

a zdravotnictví
spolu s Muzejní radou

Vás srdečně zvou
do Újezdského muzea
na výstavu exponátů

s tematikou

„Jsem senior a žiji
v Újezdě nad Lesy“.

Výstava bude zahájena vernisáží
dne 12. listopadu v 17 hodin
a potrvá do konce roku 2012.

Ve shodě s počátkem akademického roku, začala
1. října i u nás, v Újezdě, Akademie volného času
cyklem 16 přednášek ve dvou soubězích: Osudová
setkání a Alternativní medicína. Potrvá do ledna
roku 2013.
Budou i další ročníky? – toť dlouhodobý námět
pro Komisi volnočasových aktivit, která Újezdskou
akademii ve spolupráci s úřadem pořádá. S naby-
tou zkušeností po zdařilém úvodu rozhodně hod-
láme se studiem pokračovat! Zhruba 30 účastníků

Děti se bavily
při ekosoutěžích

Procházka lesní galerií, malování přírody, třídění
odpadu - takové ekosoutěže pro děti nachystali
újezdští zelení. A k tomu autorské čtení spisova-
telky Ivany Janišové z její nejnovější knížky „Alž-
běta popleta“, která aktivním dětem věnovala po
jednom výtisku této i její starší knížky. Ani další
děti neodešly s prázdnou - dostaly sladkosti,
puzzle, balónky nebo náramky. Akce se uskuteč-
nila na multifunkčním sportovišti v Čentické ulici.

První říjnovou sobotu si spolu s ratolestmi užívali

i jejich rodiče či prarodiče. Při diskusích se sta-
rostou městské části Pavlem Roušarem, někdej-
ším ministrem životního prostředí Martinem
Bursíkem nebo bývalou poslankyní Kateřinou
Jacques si pochutnávali na opékaných špekáč-
cích, okořeněném lilku, čepovaném pivu nebo
ovocné šťávě. Přálo i počasí - přítomní si tak pro-
dloužili léto.

Andrea Cerqueirová

Masarykova ZŠ se 21. září již potřetí zúčastnila Evropského týdne mobility. Rodiče
a děti, kteří se chtěli do akce zapojit, měli možnost dopravit svá dítka na jedno ze
sedmi sběrných míst po Újezdě. Odtud děti s doprovodem dospělých došly spo-
lečně pěšky do školy.
V tabulce je uveden přehled způsobu dopravy do školy v Den bez aut a v běžný den.

-red-

Den bez aut Běžný den

V.-IX. tř. Den bez aut pěšky 187 žáků - 56%
běžný den 127 žáků - 38%

Jaký byl Den bez aut v Masarykově ZŠ

vědně, uvědomili jsme si, že bez tréninku by to
s naší pamětí bylo stále horší. Každodenní vy-
cházky přizpůsobené zdravotnímu stavu účast-
níků plnily svůj účel. V praxi jsme procvičovali
všechny svaly, zapojili i smysly, (sbírání hub - oči,
uši, sluch, chuť, svaly - shyb, sed, vztyk i pohyb
prstů) a nadýchali se zdravého lesního vzduchu.

Závěr: Pobyt splnil všechny předpoklady, cvičení,
výlety, vycházky, poučení i zábava.
Děkujeme Marušce, Jarce i Evě, protože organi-
začně byl pobyt připraven a zvládnut na jedničku.

Blanka Bačová - účastnice pobytu

Rekondice v Albrechticích nad Vltavou

setkání s Karlem IV. a Mistrem Theodorikem na
první lekci prvního cyklu a stejný počet na úvodní
přednášce o klasické a holistické medicíně v rám-
ci druhého cyklu nám dalo jistotu, že i v Újezdě je
čas a prostor pro aktivity a témata, která dokáží
inspirovat i v dnešní, často zatracované a lacině
orazítkované „racionální“ době. Těšíme se na
další setkání.

za Komisi volnočasových aktivit (KVA)
Petr Mach, předseda

Akademický rok v Újezdě zahájen

Během října a listopadu bude obnoveno

lesní hřiště v ulici Pilovská.
Více informací přinese prosincový Zpravodaj.

-red-

Daň-místní poplatek
ze psů

Vážení chovatelé psů,
je známo, že většina
z nás nemá přesný
přehled o tom, jaké
povinnosti ukládá

obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze
psů (č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozděj-
ších předpisů). Dovolte mi uvést několik důleži-
tých bodů:
- Poplatník (držitel psa) je povinen do 15-ti dnů

(ode dne, kdy si psa pořídil) přihlásit psa do evi-
dence v městské části. Stejně tak, dojde-li ke
změně (odstěhování, pes uhynul – byl darován,
označen mikročipem atd.), je poplatník tuto
změnu oznámit do 15-ti dnů správci poplatku
MČ.

- Psa musí přihlásit i ten, kdo je od poplatku osvo-
bozen (osoba s těžkým zdravotním postižením
3. stupně, pes pro vědecké účely, služební poli-
cejní pes, zvláštní právní předpis - myslivost, pes
z útulku pouze pražského! atd.).

- Termíny plateb místního poplatku: do 31. 3.
a 31. 8. každého roku = nečiní-li poplatek více
než 600,--Kč/rok je splatnost do 31. 3. Pokud je
poplatek vyšší než 600,--Kč/rok je splatný ve
dvou splátkách a to do 31. 3. a do 31. 8. každého
roku.

- Čipovaný pes – pokud jste nechali svého psa
označit mikročipem, platí zde úleva od poplatku
ve výši 350,--Kč/rok po dobu 2 let, která začíná
následujícím rokem po roce, ve kterém byl pes
očipován a zároveň nahlášen do databáze hl. m.
Prahy, Jungmannova 35, Praha 1. Vyhláška sta-
noví povinnost nechat psa označit tetováním
nebo čipem.

Na závěr musím připomenout sankce, které hrozí
při nedodržení vyhlášky:
1. Pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti.
2. Platební výměr s navýšením až na trojnásobek

poplatku za nedodržení platby v termínu a ve
správné výši.

Případné dotazy zodpovím na tel. č. 281 912 920
nebo ditta.literova@praha21.cz
Přeji hezké chvíle s vašimi psími kamarády.

Mgr. Ditta Literová
finanční odbor
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Újezdské muzeum
informuje

P o d ě k o v á n í

Poslední výstavou v našem muzeu
bude prezentace výrobků, které vznikly
v rámci soutěže různých druhů prací
újezdských seniorů.
Paní Jitce Heřmánkové z Úřadu MČ
Praha 21 se podařilo shromáždit oprav-
du kvalitní a zajímavé výrobky. Doufej-
me, že další újezdští senioři a seniorky
zde najdou inspiraci pro možnost za-
bavit sebe a potěšit další. Rádi bychom
vytvořili další tradici v naší obci.
Poslední akcí v tomto roce bude náš již
6. ročník adventních koncertů. Protože
naše oblíbená zpěvačka Marta Ženatá
ukončila pěveckou kariéru a violoncel-
lista Michael Greco musí plnit své úkoly
v Norsku, podařilo se nám získat 15ti
členný ekumenický pěvecký sbor
z Úval, řízený Dr. Pokorným. Tento sbor
má mnohaletou úspěšnou tradici v celé
oblasti.

Rohožnická školička se po prázdninách
opět hlásí. Od září si opravdu plnými
doušky užíváme „skoro nové“ třídy
Včeliček, kde probíhala rekonstrukce
elektro rozvodů. Chtěli bychom ještě
dodatečně poděkovat všem rodičům,

Zahájení nového školního roku v ma-
teřské škole Sluníčko bylo Mazec, a to
doslova. Zahájení jsme pojali netra-
diční zábavou, na které se tančilo,
zpívalo a soutěžilo. Pozvání na show
divadla Mazec přijali nejen děti na-
vštěvující MŠ Sluníčko, ale také jejich
sourozenci, rodiče, babičky a dědeč-
kové. Seznamovací odpoledne nám
přijela zpříjemnit malá Blue Gigi,
která děti učila tančit a zpívat. Spo-
lečně s Gigi dorazili také Inženýrka
Šílená a Indián Apačů, kteří svými
vtípky bavili nejen děti, ale i dospělé
diváky. Akce se konala na školkové
zahradě a byla velmi vydařená ne-
jen díky krásnému počasí, ale také
díky velké účasti milého obecenstva.
Společně jsme strávili přátelské a zá-
bavné odpoledne a věříme, že proži-
jeme další pohádkový rok v příjem-
ném prostředí mateřské školy
Sluníčko.

Kolektiv MŠ Sluníčko

Listopad je uklízecí měsíc. Co jsme ne-
stihli v říjnu musíme rychle dodělat,
zejména vyprazdňujeme všechny nádr-
že na vodu, kterou ještě zalijeme stále
zelené dřeviny, u těch není nikdy před
zimou vody dost. Pokud je příznivé po-
časí ještě na začátku měsíce naposledy
posekáme trávník, čím je kratší, tím
menší ztráty utrpí přes zimu. Poseka-
nou trávu nesmíme nechat na tráv-
níku, je dobré pečlivě ji shrabat. Chcete-
li mít na něm méně mechu, pohnojíme
ho dobrým kompostem a rozhrabeme
rovnoměrné v tloušťce 4 – 6 mm.
Pěnišníky = rododendrony, cesmíny,
bobkovišně ochráníme tak, že nastele-
me pod rostlinami alespoň 10 cm sil-
nou vrstvu listí nebo rašeliny. Tyto rost-
liny jsou zcela mrazuvzdorné, ale přece

Zahrádka v listopadu
jen je potřeba chránit je před zimním
sluncem a ostrými východními větry,
k tomu postačí lehká konstrukce se
smrkovými větvičkami nebo netka-
nou textilií. Pro velkokvě-té plaménky
stačí ochrana ze slámy nebo smrko-
vého chvojí.
Stále více se vracíme k pěstování čes-
neku. A tak několik osvědčených rad.
Před výsadbou musíme mít záhon
zrytý asi měsíc dopředu a to proto,
aby zemina dobře sedla a zasazené
stroužky dobře zakořenily. Zásadně
sázíme jen uznalou sadbu určenou pro
podzimní výsadbu, kterou před výsad-
bou moříme po dobu 6 - 12 hodin např.
v Sulce (již se opět prodává) a pak sá-
zíme tak, aby vršek stroužku byl min.
3cm pod povrchem záhonu. Podle zku-

Atletické zelené nebezpečí
Zelené nebezpečí (barva našich drezů),
tak nám soupeři říkali, kdykoliv jsme se
objevili na krosových závodech. Po le-
tošních městských Přeborech družstev
nás budou muset vzít na vědomí i na

atletickém oválu.
Soutěže ml. žactva družstev se zúčast-
nilo 18 týmů, letos se nám poprvé po-
vedlo sestavit vlastní družstvo pod
naším jménem ŠSK Újezd nad Lesy.
V předchozích letech jsme vždy hosto-

vali za větší oddíly, např. Olymp Praha
nebo AC Praha 1890, a i když jsme tyto
oddíly velice výrazně posílili, nebylo
o nás slyšet. O to větší máme radost, že
při naší premiéře jsme si vedli tak

dobře.
Závod družstev mladších žáků se
skládal z jarní časti, kde se po rozlo-
sování oddíly rozdělily do tří skupin.
Z jarní časti, kde se sečetly všechny
výsledky z jednotlivých kol, jsme po-
stoupili z druhého místa do podzim-
ního semifinále. Ze dvou semifiná-
lových závodů postupovaly čtyři
první týmy do finále A, ostatní do
finále B. V této soutěži jsme obhájili
2. místo a postoupili jsme do finále
,A. Už to samo o sobě byl velký
úspěch! Ve finále jsme bojovali ze
všech sil, podařilo se nám v nabitém
finále ukořistit 4. místo, což je úžas-
ný výsledek, před námi byly pouze
tři velké oddíly - ASK Slávia Praha,
USK Praha a SK ZŠ Jeseniova. Za ná-
mi jsme nechali takové oddíly jako
Spartak Praha 4, A.C. Sparta, TJ Sto-
důlky Praha, SC Radotín, SK Kotlář-

ka, AC Praha 1890, AŠK Mazurská atd.
Myslím, že ačkoliv je 4. místo nepopu-
lární, máme důvod k oslavám, z našich
skromných poměrů jsme dosáhli až
k metám nejvyšším.

Barbora Plzenská

kteří přišli pomoci s vystěhováním
a následným nastěhováním hraček, ná-
bytku.
Letošní školní rok plánujeme v duchu
oslav různých významných dní. A tak
jsme společně na vlnách pod pirátskou

Zahájení nového školního roku v MŠ Sluníčko

„Krok za krokem, celým školním rokem“

šeností je dobré si s výsadbou počkat
co nejpozději těsně před příchodem
prvních mrazů – někdy až do prosince.

Za ZO ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

Koncert se bude konat v sobotu 15. 12.
2012 v 16 hodin v hlavním sále Poly-
funkního domu. Vstupné dobrovolné.

Dne 13. 9. 2012 zemřel Jaroslav Lízner,
podporovatel našeho muzea od jeho
založení. Věnoval muzeu celé komplexy
materiálu ze života Újezda v minulém
století. Současně věnoval muzeu publi-
kace o srpnu 1968, které nejsou nikde
k dispozici. Naopak pro studenty to
může sloužit jako výhodné podklady k
rozšíření studijních materiálů.
Ve spolupráci s panem Zemanem
a svým bratrem Vítězslavem připravili
rodokmen rodu Líznerů včetně oběti
člena rodu za německé okupace.
Pro jeho ochotu a přátelství na něho
budeme dlouho vzpomínat.

PhDr. Miloš Schmidt,
předseda MRÚM

Dobrý den, pracuji pro Svaz posti-
žených civilizačními chorobami
v Újezdě n/L a jsme pravidelnými
přispěvovateli do Újezdského
Zpravodaje. V posledním čísle jsem
si s politováním přečetla, že slečna
Martina Nejtková končí coby vý-
konná redaktorka tohoto. Jménem
všech našich členů jí chci poděko-
vat za skvělou spolupráci, za její
ochotu a vstřícnost a popřát jí
hodně úspěchů v její další práci
i v osobním životě.
Martino moc děkujeme.

Eva Štrasmajrová SPCCH

Martino, moc ti děkuji za dlouhou
a perfektní spolupráci již od dob
kdy jsem byl šéfredaktorem. Bylo
na tebe vždy spolehnutí a svoji
práci jsi vykonávala s elánem
a s chutí.
Moc mě mrzí, že z Újezdského
zpravodaje odcházíš, ale když prá-
ce přestává naplňovat je lépe
z ní odejít. Ještě jednou ti děkuji za
sebe, za zpravodaj a za újezdské
občany, pro které jsi hlavně tuto
svoji činnost vykonávala.

S úctou a obdivem
kolega z redakční rady

Pavel Švejnoha

Ráda bych touto cestou poděko-
vala slečně Martině Nejtkové jmé-
nem svým i jménem redakční
rady Újezdského zpravodaje za
bezvadně vykonávanou práci
v redakci.
Cením si její aktivity, s níž se po-
dílela na přeměně konceptu
zpravodaje a přeji ještě hodně
elánu, štěstí a radosti v další
práci i v osobním životě.

Karla Jakob Čechová, redakce

2. pražský chovatelský den v Újezdě
Ve dnech 14. - 15. září 2012 proběhl na multifunkčním hřišti 2. pražský cho-
vatelský den v Újezdě nad Lesy.
Zpravodaji se nepodařilo domluvit se s organizátory na standardním zkrácení
příspěvku o této akci, které by umožnilo zveřejnění v tištěné podobě. Nezkrá-
cený příspěvek včetně fotek přinášíme proto v e-UZ na www.praha21.cz

Újezdskému svazu chovatelů děkujeme, že za účelem pořádání 2. pražského
chovatelského dne otevřel zatím nevyužívanou cestu k získání finančních pří-
spěvků od hlavního města Prahy.
Jedná se o Partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury, cestov-
ního ruchu, sportu, volného času a volného času dětí a mládeže, informace,
podmínky a formuláře ke stažení najdete na portálu hl.m.Prahy:
www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske-granty/volny-cas-deti-a-
mladeze/partnerstvi-hl-m-prahy-pri-poradani-akci.

Újezdská občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace i podni-
katelé, neváhejte a žádejte hlavní město o partnerství při pořádání vašich akcí
k prospěchu újezdských obyvatel!

Zdroj:www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy-servis/tiskove-
zpravy/mesto-podpori-formou-partnerstvi-2.

-red-

vlajkou vypluli vstříc novým dobro-
družstvím. Právě „Pirátský den“ byl
prvním krokem. Druhým, báječným
a hlavně sladkým krokem byl „Den čo-
kolády“, kdy děti hledaly sladký pirát-
ský poklad. Společenské dopoledne
v tanečním studiu Style slavnostně
zahájilo nový rok.
Začátkem října jsme se vydali na tra-
diční výstavu výpěstků újezdských
zahrádkářů, koncem října nás čeká
cesta za zvířátky do Toulcova dvora.
U nás se stále něco děje a nikdo se ne-
nudí, možná právě proto není slyšet
skoro žádný pláč. Čekají nás ještě další
společné veselé i poučné dny plné růz-
ných překvapení, tajností. Máme další
velké plány a doufáme, že se nám vše
vydaří a krůček za krůčkem projdeme
celým rokem. O dalších akcích Vás bu-
deme zase informovat příště.

Za kolektiv MŠ Rohožník
Luďka Veselá
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Dovolte mi touto cestou
poděkovat Úřadu MČ Praha 21,

zejména odboru sociálních služeb
a také všem sousedům z Kynické

ulice za milé gratulace
k mým kulatým narozeninám.

Hana Šmídlová

Dne 27. 11. 2012
oslaví 98. narozeniny

tatínek, dědeček a pradědeček
pan Bohuslav Prokop.

Do dalších let mu přejeme hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti

a radost ze zahrádky.

Syn Bohuslav
a dcela Marie s rodinou.

Dne 22. 9. 2012 uspořádal Úřad MČ Praha 21 další tradiční posvícení. Hrála
spousta muziky, která pro svou různorodost padla do noty snad každému. Od
dechovky až po řízný rock. Pro děti byla připravena spousta atrakcí a pohádek
a dospělí si určitě vychutnali skvělý burčák. No, a i to počasí se nakonec umou-
dřilo a přestalo pršet.
Takže napřesrok zase všichni společně na posvícení!

Zdeněk Voříšek – ÚMČ Praha 21

Dostalo se mi pozvání od mého přítele
do běchovické „Zahradní kavárny“
a cukrárny, kterou má pronajatu od
Městské části Praha - Běchovice orga-
nizace Všude dobře o.p.s., jejímž je čle-
nem a garantem. Tato organizace se
zabývá péčí o lidi a mládež s různou
formou postižení a pomáhá s jejich za-
čleňováním a integrací do společnosti.
Byl jsem překvapený nejen příjemným
a neotřelým prostředím kavárny, ale
i přilehlým parkem se zahradou, který
byl na rozsáhlé ploše vybudován za při-
spění finančního grantu z EU.
V tomto příjemném prostředí rozrůsta-
jícího se parku a s pohledem na pe-
strou paletu kvetoucích trvalek pozd-
ního léta, jsem se cítil velmi mile a uvol-
něně a vychutnával jsem si stále ještě
hřejivých paprsků západního slunce na
sklonku odpoledne. Opravdu velmi
vhodné prostředí pro relaxaci. Seděli
jsme na otevřené kryté terase a já pře-
mýšlel, jaký bude článek do Újezdského
zpravodaje, který jsem se rozhodl z to-
hoto mého dnešního zážitku napsat.
Toto odpoledne bylo pro mě plné pře-
kvapení a to počínaje milým a ochot-
ným personálem, který se skládal
z převážně mladých lidí a jejich očivid-
ná snaha o to vyhovět přáním hostů
byla až dojemná a bylo na nich vidět,
jak je těší pochvaly, kterých se jim za to
dostalo. Připravili opravdu velmi chut-
né café-laté a medovník, který jsem si
dal jako zákusek byl opravdu čerstvý

Děkuji Úřadu Městské části
Praha 21 a odboru občansko-

správnímu za blahopřání k mým
80-tým narozeninám

a za milý balíček.

František Andrš

Jedno příjemně strávené odpoledne

a chutný. Byl jsem na takovém místě
poprvé, kde mě obsluhoval neprofesio-
nální personál, ale cítil jsem se zde
dobře a uvolněně.
Přestože je toto místo těsně vedle fre-
kventované kolínské výpadovky, přís-
tup k němu je trochu složitější, ale ne
zas tolik. Autem je to jednodušší, na
konci Běchovic se v zatáčce zahne smě-
rem na Dubeč a po 150 m první ulicí
doprava, kde za transformátorem je
menší vydlážděné parkoviště před
vchodem do areálu. Další možnost je
přijet autobusem linky 250 a 163 do
stanice Nádraží Běchovice a vydat se
asfaltovým chodníkem směrem zpět do
Běchovic a na odbočce na Dubeč za-
hnout doprava, kde je již kavárna na
dohled.
Škoda, že toto příjemné místo, které lze
navštívit i za horšího počasí, protože za-
sklené stěny vám zachovají iluzi kon-
taktu s přírodou, není známo širší
veřejnosti díky jeho zdánlivé odlehlosti.
Proto má menší návštěvnost, než by si
zasloužilo, ale je natolik příjemné, že
trochu delší cesta vám nahradí vynalo-
ženou námahu a nebudete litovat.
Když jsem odjížděl domů, tak jsem si
sliboval, že tu nejsem rozhodně napo-
sled a že sem pozvu nejen svou rodinu,
ale i své přátele.
Otevřeno je od 8 do 20 hodin, infor-
mace včetně nabídky najdete na
www.zahradnikavarna.cz

Pavel Švejnoha, redakce

Malé ohlédnutí za posvícením

PODĚKOVÁNÍ

BLAHOPŘÁNÍ

Sdružení důchodců kulturní
i sportovní

Přednáška
První zářijovou akcí byl pořad s náz-
vem „Když swing byl ještě králem“, vě-
novaný 100. Výročí narození Jiřího
Traxlera. Zájemci o život a dílo tohoto
celosvětově uznávaného pianisty, skla-
datele, textaře a překladatele se sešli
v Divadelním sále ZŠ 5. září v 17 hodin.
Velice zajímavá přednáška byla prů-
běžně doplňována ukázkami z hudební
tvorby Juiřího Traxlera.

Pořad měl vysokou úroveň. Škoda, že
přišlo málo lidí – pouze 19.

Výlet
15. září jsme vyjeli na výlet. Cílem byl
poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na
Zelené Hoře – vrcholné dílo architekta
J. Santiniho.
Dalším cílem našeho programu byla Ji-
hlava, kde jsme navštívili Muzeum Vy-
sočiny a jihlavské podzemí. Před od-
jezdem z Jihlavy bylo možné navštívit
dům Gustava Mahlera, vystoupit na vy-
hlídkovou věž kostela Sv. Jakuba a po-
kochat se krásným výhledem, nebo
volný čas využít k občerstvení.
A to nejlepší na konec – Telč, nazývaná
též „Moravské Benátky“. Prohlédli jsme

si, na tehdejší dobu velice moderně za-
řízený interiér i reprezentční prostory
starého hradu. Okouzlilo nás také pře-
krásné malebné náměstí – přitažlivé
štíty zdejších měšťanských domů s při-
lehlým parkem. Náměstí a jeho okolí je
od roku 1992 na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO.

Ke zdaru výletu přispělo i pěkné počasí.
Byl to velice vydařený výlet.

Rocková opera
Rocková opera HAMLET od Jana Ledec-
kého byla naší další akcí. 20. září jsme
navštívili zkoušku na obnovenou pre-
miéru v divadle Brodway. Hrálo se od 11
hodin a bylo to moc nezké – jen pro ty,
kteří seděli v předních řadách, trochu
hlučné.

Naučná stezka
25. září ve 14 hodin jsme se sešli u ZŠ
a vydali se po „Lesní galerii“ – naučné
stezce „Tam a zpátky za zvířátky“. Prů-
vodcem nám byl pan starosta. Překva-
pily nás půvabné obrázky zvířátek,
vtipné básničky a upravené, štěrkem
vysypané cesty. Počasí bylo ideální –
sluníčko a teplo. Moc jsme si dvouhodi-

novou procházku užili, dokonce byl na-
lezen i hřib. A opět škoda, bylo nás pří-
liš málo – i s panem starostou - pouze
deset.

Na závěr lze konstatovat, že všechny
akce se vydařily ke spokojenosti zúčast-
něných.

Za výbor SD Irena Krajzingerová
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Rád bych pozdravil všechny obyvatele
z obvodu Prahy 21. V současné době,
kromě zpracovávání a dokumentace
trestných a přestupkových činů a běž-
né hlídkové činnosti, prožíváme pří-
pravy na nastávající stěhování našeho
oddělení na nové místní oddělení, které
by se mělo uskutečnit 30. 10. 2012.
Nové místní oddělení policie bude hned
vedle ÚMČ Prahy 21 s vchodem z ulice
Hulická, ale se stejnou adresou jako má
Úřad MČ Prahy 21, Staroklánovická
260, Praha 9. Stěhování oddělení by
mělo podle plánu proběhnout na konci
října a první týden v listopadu. Už teď
se těšíme na nové prostory a příjemné
prostředí jak pro nás, tak i pro naše ob-
čany.
V měsíci září 2012 byl zaznamenán po-
kles trestné činnosti oproti stejnému
období roku 2011. Opětovně byly přijaty
bezpečnostní opatření zdejším oddě-
lení, tak jako minulý měsíc, ve formě
pořádání mimořádných dopravních

Na začátku října byly vyhlášeny vý-
sledky desátého ročníku soutěže Ote-
vřeno x Zavřeno, která hodnotí kvalitu
poskytování informací občanům, zej-
ména z úřadů veřejné a státní správy,
vždy za uplynulý rok.
Autorem projektu je pan Oldřich Kuží-
lek, spoluautor zákona č. 106/1999Sb.
o volném přístupu k informacím a pro-
pagátor principů otevřené státní a ve-
řejné správy.
Aniž bychom to tušili, byl Újezdský zpra-
vodaj navržen do kategorie ZAVŘENO–
Svoboda projevu. Jak jsme dopadli?

Petr Duchek / VV
Dokonáno jest.
Nenávist a zloba zvítězila. Koalice odvolala Ing. Lameše z Kontrolního výboru
(KV) a dosadila místo něho koaličního zastupitele (Ing. Taitl). Tím získala v KV
de facto většinu a velmi neobvykle kontroluje sama sebe! Podle starosty byl dů-
vodem odvolání i údajný střet zájmů, neboť Ing. Lameš aktivně přinášel na
jednání KV vlastní návrhy a stížnosti, které s výborem projednával. Nebyl totiž
jako „oni“, neschovával se za jméno někoho jiného a zůstal především obča-
nem. Byla doba, kdy starosta volal po aktivních občanech. Ale časy se mění.
Přitom mnohem závažnější střet zájmů koalici vůbec nevadí. K. J. Čechová jako
členka kolektivního orgánu (RMČ) si odhlasovala funkci šéfredaktorky, pra-
covní smlouvu, výši mzdy a její navýšení!
Na jednání zastupitelů jsem též nikdy neslyšel žádnou pracovní výtku na práci
pana Lameše. Od předsedy, ani od členů KV. Přesto jeden z nich, zast. Sikač
z VPÚ, náhle na posledním zasedání ZMČ hlasoval pro odvolání.
I tak vypadá hanebná cenzura.

Stanislav Kyzlink / TOP 09
Jaká naše městská část má být?
Dlouhodobě neúspěšné pokusy zakotvit u nás v Újezdě nějakou formu kul-
turního života, mne stále nutí vracet se k myšlence, jakou vlastně Újezd je
městskou částí. A hlavně, jaký Újezd chceme mít?
Před necelým rokem se povedlo do našeho divadelního sálu přivést úspěšný
divadelní soubor Krvik Totr. Divadelní soubor, který získal mnoho ocenění
z bezpočtu divadelních festivalů. Měl jsem tehdy velkou radost, že se mi poda-
řilo soubor přemluvit k pravidelnému vystupování v našem divadle. Ohlas byl
však minimální. Soubor u nás zažil historicky nejmenší návštěvnost za dobu
jeho existence.
Stejně nevalně skončily i pokusy o konání koncertů. Podařilo se získat mnoho
zajímavých interpretů, návštěvnost byla opět minimální.
Nestojíme v Újezdě o kulturu? Bereme naši městskou část jen jako „nocle-
hárnu“ kam se večer vracíme po práci a o víkendu jedeme pryč? Chceme to tak
nebo nás k tomu nutí okolnosti? Budu rád, pokud mi k tomu kdokoliv
z čtenářů pošle svůj názor.

RNDr. Jiří Sikač / Volba za Újezd
Jsem rád, že redakční rada ÚZ našla řešení, jak dát možnost zastupitelům vy-
jádřit jejich názor a přitom běžného občana nezatěžovat politickými hrátkami.
Proto jenom drobnou korekturu k článku pana Švejnohy v minulém čísle –
pečlivě jsem si prošel náš volební program a nenašel jsem nic, kde bych se od
tohoto programu, jehož jsem spoluautorem, odchýlil. Naopak jsem našel řadu
bodů, které úspěšně realizuje právě vládnoucí koalice. Pokud by se měl kdo-
koliv zájem přesvědčit, mohu mu volební program poslat mailem
(j.sikac@post.cz).
Po volbách jsem zastával názor, že je třeba se ke koalici připojit, většinový
názor v našem uskupení byl ale proti. To jsem respektoval, takže jsem musel
odmítnout i nabídku na členství v radě. Moji představu radního navíc sám ne-
splňuji – má to být mladý člověk s co nejširšími vazbami na dění v naší obci,
a to já už nejsem a být někde za minulé zásluhy rozhodně není moje krédo.

RNDr. Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Jsme přehlceni informacemi, povinnostmi, prací i svými zálibami a to, co je
důležité, nás někdy jen míjí.
Při jedné z újezdských akcí jsem se na hřišti setkal s člověkem, který se do
Újezda přistěhoval před několika lety. Pracuje jako manažer ve velké firmě, je
velmi vytížený, ráno do práce, večer ke své rodině. Po chvíli hovoru jsme zjis-
tili, že na řadu věcí máme podobný názor a po další chvíli onen muž řekl, že
už delší domu přemýšlí o tom, že by rád pro naši obec něco udělal. Téma ho-
voru se tedy přesunulo na dobrovolnictví. Během krátké doby jsme vymysleli
dva projekty. „Nechte to na mě, pošlu Vám prezentaci”, přihlásil se k jejich rea-
lizaci. „Chci být něčím pro Újezd užitečný, protože tady s rodinou bydlím
a moc se nám tu líbí”, zakončil, když jsme se loučili. A já skutečně měl druhý
den v emailu kvalitně zpracovaný projekt, který budeme zpřesňovat a reali-
zovat.
Rád budu pracovat společně s vámi, kteří přemýšlíte o tom, co můžete pro
Újezd udělat.

Ing. Michael Hartman / Otevřený Újezd
Když jsem otevřel minulé číslo Zpravodaje a četl tyto sloupky, byl jsem pře-
kvapen. S občany začalo komunikovat jen 5 ze 17 újezdských zastupitelů.
Opozice navíc v redakční radě uspěla s žádostí, aby oproti původnímu návrhu
nebyla jména ostatních zastupitelů zveřejňována a čtenář tak neměl možnost
mít stále přehled o všech svých zastupitelích a znát je. Přitom sama opozice
volala po přiměřeném poskytnutí odpovídajícího prostoru všem zastupitelům.
Škoda. Důkladná znalost toho, koho volíme, je totiž to nejlepší, co nás může vy-
vést z marasmu, který naši politiku devastuje.
Překvapení přineslo také zasedání zastupitelstva. Na základě žádostí pana La-
meše a Duchka bylo zastaveno veřejné Diskuzní fórum. Kdosi o nich na foru
publikoval „lživé“ informace. Jak překvapivý konec sporu „o cenzuře“. Cen-
zuru si nakonec vynucují ti, kteří proti nárokům na úroveň příspěvků bojovali.
Dokud se ovšem nepsalo o nich…
Se zájmem budu nadále sledovat vývoj věcí a zasazovat se za otevřený Újezd.

Michael.Hartman@praha.21

„Chceš-li kolo mítí, musíš chytrý býti“,
tak se jmenoval článek starosty Rou-
šara v říjnovém ÚZ, kvůli kterému ne-
byl kritický článek na úplně stejné téma
zastupitele P. Duchka otištěn v ÚZ a od-
sunut raději na web MČ Praha 21.
Po přečtení pravidel soutěže by ale toto
heslo mělo znít spíše „Chceš-li kolo míti,
nesmíš pilný a chytrý býti“. Tato soutěž
totiž míří pouze na děti, jejichž pro-

Chceš-li kolo míti, nesmíš úspěšný a chytrý býti

V elektronické verzi
e-UZ 11/2012 najdete:

Proč houkají sirény - pokračování
seriálu pražských hasičů, jak se ohla-
šují různé typy poplachů

Intervenční centrum Praha na
ochranu proti domácímu násilí -
podrobnější informace ze sociálního
odboru

Demokracie skončila - nad tématy
politické situace v Újezdě a odvolání
p. Lameše z KV se zamýšlí J. Punová

2. pražský chovatelský den
v Újezdě nad Lesy
- podrobné info M. Lamešové

spěch je nevalný a zcela vylučuje mož-
nost, že by kolo získaly skutečně chytré
a pilné děti, které studují s průměrem
známek 1,2 nebo 1. Celá soutěž je tak
pro tyto úspěšné děti nespravedlivá,
protože ty nemají sebemenší šanci kolo
získat. Z průměru 1 dosáhnete těžko
nějakého dalšího zlepšení, že je to tak
pane starosto? Naopak školák, který
„s pomocí boží a dobrých lidí“ jednorá-

zově zvedne svůj známkový průměr
např. ze 4 na 2,8 má vyhráno. A v dal-
ším roce pak může opět vesele klesnout
na známkový průměr 4, kolo už je
doma. Bravo, bravo, bravo.
Opravdu skvělá myšlenka, jak demoti-
vovat pilné a chytré děti a ukázat jim,
že píle a skvělý prospěch se v Újezdě
nad Lesy prostě nevyplácí.

Ing. Jiří Lameš

Otevřeno – zavřeno
Jako u jediného navrženého kandidáta
ze 13 radničních periodik nebyla kate-
gorie „Zavřeno“ potvrzena. Porota na-
opak konstatovala, že:
„... (Újezdský) Zpravodaj delší dobu
poskytuje velký prostor alternativním
názorům, zejména opozici, ale i obča-
nům. Např. v posledním čísle je podíl
plochy alternativních názorů 22% po-
litického obsahu periodika. Nominující
opoziční politik pravidelně v periodiku
publikuje velmi kritické až útočné
články. Periodikum nevykazuje znaky
cenzury“.

Plný text na www.otevrete.cz/-hodno-
ceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/
cena-verejnost i -2012/hlasovani -
z a v r e n o - s v o b o d a - p r o j e v u -
2012/hodnoceni, nominace č.8

Vítězové letošního ročníku OTEVŘENO
jsou Černošice a Semily, v hlasování
veřejnosti dali příznivci nejvíce hlasů
Litomyšli.
Pořadatelem soutěže je Otevřená spo-
lečnost, o.p.s., www.otevrete.cz

Karla Jakob Čechová, redakce

Bezpečnost 21
bezpečnostních akcí se zaměřením na
vyhledávání trestné činnosti spojené
s dopravou a jinou majetkovou trestnou
činností, dále pak vyhledávání celo-
státně hledaných osob a věcí. V září 2012
bylo zaznamenáno v celém obvodu MO
Újezd nad Lesy celkem 42 trestných
činů, což je o 13 trestných činů méně
než v předchozím roce za stejné ob-
dobí.
Co se týče obvodu části Újezdu nad
Lesy, je statistika následující:
V září 2012 bylo zaznamenáno celkem
21 trestných činů, což zůstalo na stejné
úrovni jako za stejné období v roce
2011. V šesti případech se jednalo
o vloupání do motorového vozidla, ve
čtyřech případech o vloupání do rodin-
ných domů a ve dvou případech o krá-
dež vozidel. V ostatních případech se
jednalo o drobné krádeže či podvodné
jednání.

Střípky z policejní práce v praxi
za uplynulý měsíc

Alkohol za volant nepatří
To, že alkohol za volant nepatří, se pře-
svědčil 39letý muž, kterého kontrolo-
vala hlídka policie MO Újezd nad Lesy
dne 20. 9. 2012 asi hodinu před půlnocí
v ul. Staroklánovická, Praha 9, když řídil
osobní motorové vozidlo značky VW.
Během kontroly bylo zjištěno, že muž
před jízdou požil alkoholické nápoje.
Následným měřením byla zazname-

nána hodnota 1,43 promile alkoholu
v dechu. Po řádném prověření a zajiš-
tění důkazů, byl spis realizován ve zkrá-
ceném přípravném řízení se sdělením
podezření.

Na svobodě pobyl jen krátkou chvíli
Po propuštění z vězení ho ani zákaz ří-
zení nezastavil a tak si 36letý muž opat-
řil cizí motorové vozidlo, které odcizil
na Praze 7 dne 2. 9. 2012 a dne 6. 9. 202
v brzkých ranních hodinách byl hlídkou
MO Újezd nad Lesy zadržen, jak řídí od-
cizené vozidlo Chrysler v ul. Zaříčanská.
Během kontroly vyšlo najevo, že má vy-
sloven soudem zákaz řízení motoro-
vých vozidel a vozidlo, které řídil, pro-
cházelo v evidencích jako odcizené, ná-
sledně se podezřelý přiznal, že vozidlo
odcizil a to byl na svobodě cca 14 dní.
Po řádném prověření a zajištění důkazů
byl spisový materiál i s podezřelým pře-
dán na kriminální službu Prahy 1 k ná-
sledné realizaci.

Jako pokaždé se na závěr obracím se na
občany obvodu Prahy 21, aby v případě
podezřelého jednání neváhali a volali
na linku 158, která je bezplatná nebo
přímo zde na místní oddělení 974 859
770 a podíleli se tak na zlepšení bez-
pečnostní situace v našem obvodu.
Předpoklad je, že nové oddělení bude
mít stejná telefonní čísla jako dosud.

Npor. Ing. Vladimír Fober,
vedoucí oddělení MO Újezd nad Lesy

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Je přijatelné, aby člen Kontrolního výboru komunikoval na veřejnosti způso-
bem, který je neslučitelný se seriozností a slušností?
Je přijatelné, aby člen Kontrolního výboru hanlivě až urážlivě napadal jednot-
livé členy zastupitelstva a veřejně hovořil o průběhu zasedání Kontrolního
výboru, který je ze zákona neveřejný a informace z něj jsou důvěrné?
Pro většinu nejen koaličních zastupitelů takové chování přijatelné není. Proto
na zářijovém jednání Zastupitelstva MČ zastupitelé pana Lameše z Kontrol-
ního výboru odvolali.
Pro vás, kdo máte zájem vytvořit si vlastní názor, je celý záznam jednání Za-
stupitelstva MČ k dispozici na webových stránkách úřadu.

Pravidla pro uveřejňování Sloupků zastupitelů v ÚZ
Na základě doporučení novely tiskového zákona č. 46/2000 Sb. nabízí Zpravodaj jednotlivým újezdským zastupitelům
všech volebních stran a uskupení možnost zveřejňovat vlastní názory a postoje k aktuálním otázkám.
Každý ze sedmnácti zastupitelů má k dispozici stejný prostor 1000 znaků v každém čísle. Pokud příspěvek svého zastupi-
tele v ÚZ nenajdete, znamená to, že v daném čísle tuto možnost nevyužil.
Případná diskuze ke Sloupkům zastupitelů bude zveřejňována pouze v e-ÚZ na www praha21.cz
Seznam újezdských zastupitelů najdete na www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam.
Podrobná Pravidla pro uveřejňování Sloupků zastupitelů pro ÚZ najdete na webových stránkách úřadu www.praha21.cz
v sekci Újezdský zpravodaj.

Ostatní zastupitelé možnosti publikovat ve Sloupku zastupitelů ÚZ
11/2012 nevyužili. Plocha je redakcí použita k jinému účelu.
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Generál Stanislav Kraus
voják, učitel,

výjimečný člověk
Městská část Praha 21, Újezdské muzeum a Masarykova základní
škola Újezd nad Lesy v sobotu 15. září 2012 slavnostně zahájili
výstavu u příležitosti stého výročí narození výjimečného člověka,
vojáka, učitele a prvního Čestného občana Újezda nad Lesy, generála
Stanislava Krause. Záštitu nad touto mimořádnou výstavou převzal
senátor ČR pan Přemysl Sobotka. Výstava umístěná v Újezdském
muzeu potrvá do 20. října 2012 a v rozšířené podobě bude pokra-
čovat v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

Programem slavnostní vernisáže,
která proběhla v naplněném spole-
čenském sále kulturního domu, pro-
vázel předseda Muzejní rady PhDr.
Miloš Schmidt. Především přivítal
všechny přítomné, kteří svou ná-
vštěvou prokázali, jak živá je vzpo-
mínka na generála Krause, v Újezdě
přijímaného jako mimořádného uči-
tele a člověka silných morálních
zásad. Čestnými hosty slavnosti byla
především paní Alena Krausová, ro-
dina generála Krause, zástupci Čes-
koslovenské obce legionářské Ing.
plk. Jan Vondráček a plk. Pavel Vran-
ský, republikový předseda Českého
svazu bojovníků za svobodu Ing. plk.
Jaroslav Vodička v.v. a starosta MČ
Praha 21 RNDr. Pavel Roušar. Poz-
vání přijal i bývalý senátor MVDr. Jiří
Liška, který připomněl vztah gene-
rála Krause k Jičínu a Újezdu: „Čest-
ným občanem Jičína se pan Kraus
stal v roce 1995 a rok nato čestným
občanem Újezda nad Lesy.“ V Ohavči
u Jičína se v říjnu 1912 Stanislav
Kraus narodil, v Holíně u Jičína
v říjnu 1996 zemřel a v Újezdě prožil
třicet let vrchovatě naplněných pe-
dagogickou činností. President Vác-
lav Havel jmenoval plukovníka Sta-
nislava Krause brigádním generálem
in memoriam v roce 2000.
Dokumentární film z roku 1992
„Voják“ úspornou a velmi výstižnou
formou přiblížil myšlenky a životní

postoj generála Krause i těm, kteří se
s ním nikdy nesetkali. Oblíbená pís-
nička Ach synku, synku, kterou pod
vedením paní učitelky Jany Krau-
sové, vnučky gen. Krause, zazpívali
letošní prvňáci, připomněla atmo-
sféru masarykovy republiky, v níž
gen. Kraus vyrůstal a vystoupení
„kvarteta“ složeného z dospělých
vnuků pana Krause, oživilo vzpo-
mínku „..na dědu, který nás děti učil
písničky, mnohdy legrační i prosto-
řeké, na zahradě na houpačce“.
Všechna vystoupení řečníků podala
svědectví o skutečně výjimečném,
statečném, čestném a spravedlivém
člověku, který „byl důstojníkem Čes-
koslovenské armády ve 2. světové
válce a jeho cesta za svobodu naší
vlasti vedla přes Palestinu, Sýrii, To-
bruk, Velkou Británii, Francii, Dun-
kerque, Belgii, Lucembursko a Ně-
mecko. V dubnu 1945 se dostal pod
velení 3. americké armády generála
Pattona a jako druhý zástupce pplk.
Sítka vstoupil dne 1. 5. 1945 u Chebu
na půdu vlasti. Po skončení války
pracoval krátkou chvíli na minister-
stvu národní obrany, ale jeho před-
stavy o nové armádě, postavené na
válečných zkušenostech, záhy nara-
zily na nově zaváděné předpisy pře-
vzaté ze Sovětského svazu. Již v roce
1945 tedy požádal o demobilizaci

a své životní zkušenosti a neustále
doplňované vzdělání předával dě-
tem jako kantor. To, že se generacím
tehdejších dětí zapsal nezapomenu-
telně do myslí i srdcí, dokazuje
i dnešní újezdská výstava a slavnost
s jejím otevřením spojená.“
Na závěr slavnostního a bezprostřed-
ního dopoledne poděkoval starosta
MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar

všem, kteří se na přípravě výstavy
podíleli – rodině Krausových, Mu-
zejní radě, úřadu MČ a především
Ing. Evě Danielové, kurátorce mimo-
řádné výstavy na počest výjimeč-
ného člověka a Čestného občana
Újezda nad Lesy, generála Stanislava
Krause.

Tisková zpráva MČ Praha 21 ze dne
17. září 2012.
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KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (listopad–prosinec 2012)

listopad
1. 11. čtvrtek
PŘeDnÁŠKA S BeSeDou
„Vše o cukrovce, co známe i neznáme“- přednáší MUDr. Diepoltová.
Od 14 hod v zasedací místnosti úřadu.
Nejenom své členy srdečně zve SPCCH Újezd nad Lesy.

3. 11. sobota
utKÁnÍ fK ÚJeZD nAD LeSY - BrAnÍK, MužI B
Od 14 hodin na Fotbalovém hřišti v Čentické ul.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

DoLoVnÁ – SPoLeČenSKÁ ZÁBAVA
Od 19 hodin v sále v Kolodějích. Srdečně zve Český rybářský svaz.

4. 11. neděle
LAMPIonÁDA
Od 16 hodin na psím plácku (roh ulic Sudějovická x Hulická)
Průvod v maskách, buřty a nápoje k zakoupení na místě,
ohňostroj – kdo tam bude, neprohloupí!
Srdečně vás zveme, více informací na www.maminy.info

Kameny a síla věků
Dílny ručního malování, lektorka R. Kudrnová,
14 - 17 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

Divadlo Veselá nauka klauníka notíka
Od 16 hodin, divadlo pro děti
KC Nová Beseda Klánovice

5. 11. pondělí
ÚJeZDSKÁ AKADeMIe VoLnÉHo ČASu
Alternativní medicína/3. přednáška
10-12 hodin v zasedací místnosti ÚMČ, Staroklánovická 260

Divadlo Veselá nauka klauníka notíka
Od 10:30 hodin, divadlo pro děti
KC Nová Beseda Klánovice

oPerAce AntHroPoID – NĚKOMU ŽIVOT, NĚKOMU SMRT
PUTOVNÍ VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ ATENTÁTU NA R.HEIDRICHA
Od 16 hodin v divadelním sále Masarykovy ZŠ, vchod z ul. Čentická.
Výstava potrvá do 11. 11. 2012.
Otevírací doba pondělí, středa, pátek od 14 do 20 hodin.
Srdečně zve starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar
a plk. Ing. Jan Vondráček

Koncert BLue JAM SeSSIon
pro všechny, kdo mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi
19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

8. 11. čtvrtek
Kino nedotknutelní, francouzská smutná komedie o přátelství
Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

9. 11. pátek
Divadlo Mrchy - Alma de Groen
Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich.
Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

10. 11. sobota
DrAKIÁDA
Od 15 hodin na školním hřišti Masarykovy ZŠ (II. st.), rezervace míst
a přihlášky na info@baby-centrum-praha.cz
Akce se bude konat pouze za pěkného počasí. Při zrušení akce
budou přihlášení účastníci informováni mailem.

11. 11. neděle
Martinský průvod v Kolodějích
od 17 hodin začátek před zámkem
Srdečně zve Spolek přátel Koloděj

tvořivé dílny - sponky do vlasů, lektorka J. Kelíšková
Od 14 do 17 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

12. 11. pondělí
ÚJeZDSKÁ AKADeMIe VoLnÉHo ČASu
Osudová setkání/2. přednáška
Leonardo da Vinci a Mona Lisa
10-12 hodin v zasedací místnosti úřadu, Staroklánovická 260

VernISÁž VÝStAVY JSeM SenIor A žIJI V ÚJeZDě
Originální umělecké artefakty vyrobené s láskou, šikovností
a nápadem.
Od 17 hodin v Újezdském muzeu.
Srdečně zve Komise sociální politiky a zdravotnictví a Muzejní rada

Přednáška „JAK nA KonfLIKtY“
Od 10 do 11:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

14. 11. středa
„ČAJ o PÁtÉ Se StAroStou“
Od 17 hodin v zasedací místnosti úřadu, Staroklánovická 260
Neformální beseda o tom, co vás zajímá
Srdečně zve starosta Pavel Roušar.

15. 11. čtvrtek
Vycházka barevným podzimem
tentokrát po Pravoslavném hřbitově na Žižkově
Sraz v 9 hodin na konečné tram č. 16 – Spojovací ulice
Srdečně zve SPCCH

16. 11. pátek
Ladies night - pozor, vstup povolen pouze ženám
Večírek s doprovodným programem, módní přehlídkou české
návrhářky a Vlmovým překvapením
Od 19 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

17. 11. sobota
StÁtnÍ oPerA PrAHA, GIAcoMo PuccInI toScA
Současná inscenace je věrnou kopií Svobodovy scénograVe k Tosce
z roku 1947.
Cena po slevě je 300,- Kč.
Odjezd v 17:30 hodin Lidl, Blatov. Vstupenky k vyzvednutí u I. Kraj-
zingrové, Staroújezdská 43, tel. 246 082 247
Tato akce je Vnančně podpořena v rámci Grantového systému MČ
Praha 21

19. 11. pondělí
ÚJeZDSKÁ AKADeMIe VoLnÉHo ČASu
Alternativní medicína/4. přednáška
10-12 hodin v zasedací místnosti úřadu, Staroklánovická 260

VeŘeJnÉ SetKÁnÍ nAD PLÁneM ČInnoStI ÚMČ P21
PRO ROK 2013 a 2014
Od 17 do 19 hodin v sále polyfunkčního domu na křižovatce
Ke společné diskuzi zve Strategický tým ÚMČ Praha 21

21. 11. středa
KuLAtÝ StŮL nA tÉMA ŠKoLStVÍ
Od 17:30 hod v sále polyfunkčního domu na křižovatce
Informace o strategii MČ v oblasti školství, investicích, koncepci jed-
notlivých školských zařízení i představení soukromých zařízení, dis-
kuse k tématům.
Srdečně zve Kateřina Šmatláková, předsedkyně KVV

22. 11. čtvrtek
film „KALAMItA“, Československo 1981
Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

24. 11. sobota
Koncert Irena Budweiserová s kapelou
Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

25. 11. neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále ve farním kostele v Kolodějích
Od 9 hodin farní mše
pravidelné nedělní bohoslužby se konají od 9h po celý rok

Výroba adventních věnců - pro dospělé, lektorka L. Šebíková
Od 14 do 16 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

26. 11. pondělí
ÚJeZDSKÁ AKADeMIe VoLnÉHo ČASu
Osudová setkání/3. přednáška
Gustav Klimt a Emilie Flögeová
10-12 hodin v zasedací místnosti úřadu, Staroklánovická 260

PŘeDStAVenÍ LJuBY SKoŘePoVÉ: MYDLIBABA A tY DruHÉ
v 19:30 hodin v Divadle v Řeznické, vstupné 200,-Kč
Pořádá SPCCH, doprava společným autobusem. Zájemci, hlaste se
u svých desítkářek.

27. 11. úterý
Přednáška „neMoce VerSuS eMoce“
Od 10 do 12 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

29. 11. čtvrtek
Kino VrtětI ženou
Dr. Dalrympley se specializuje na léčbu žen trpících hysterií, VB 2011
Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

ADVentnÍ ProDeJnÍ VÝStAVA
Dekorace ze suchých květin, adventní věnce, objednávka vánočních
dekorací.
V Areálu snů, Staroújezdská 495, více info na plakátku na str. 12
Na setkání se těší Lucie Dlabačová, tel: 737 481 293

30. 11. pátek
ADVentnÍ ProDeJnÍ VÝStAVA
Dekorace ze suchých květin, adventní věnce, objednávka vánočních
dekorací.
V Areálu snů, Staroújezdská 495

prosinec
1. 12. sobota
zájezd regensburg – vánoční trhy
Odjezd v 6 hodin od Lidlu
Cena: 200Kč
Přihlášky: pí Vacková 28197 2364, pí Šebíková 281861785
Srdečně zve Český zahrádkářský svaz v Újezdě nad Lesy

ADVentnÍ ProDeJnÍ VÝStAVA
Dekorace ze suchých květin, adventní věnce, objednávka vánočních
dekorací.
V Areálu snů, Staroújezdská 495

MIKuLÁŠSKÁ nADÍLKA
od 16 hodin v Polyfunkčním domě na křižovatce
Tradiční setkání s Mikulášem, andělem a čertem, spousta zábavy
a možná i nadílka!
Vstupenky v podatelně úřadu, Staroklánovická 260,
dospělí 100,-Kč, děti polovic.
Srdečně zvou www.maminy.info

Adventní bohoslužba při svíčkách
od 19.00 ve farním kostele v Kolodějích

2. 12. neděle
ZVonKoVÝ PrŮVoD
průvod se světýlky, rozsvícení újezdského vánočního stromu
Zahájení v 16:30 hodin na farní louce na rohu Čentické a Polesné
Zvonky, lucerničky a baterky s sebou!
Malé i velké návštěvníky srdečně zvou Újezdská radnice, Masarykova
ZŠ a farnost Koloděje.

ADVentnÍ ProDeJnÍ VÝStAVA
Dekorace ze suchých květin, adventní věnce, objednávka vánočních
dekorací.
V Areálu snů, Staroújezdská 495

3. 12. pondělí
ÚJeZDSKÁ AKADeMIe VoLnÉHo ČASu
Alternativní medicína/5. přednáška
10-12 hodin v zasedací místnosti úřadu, Staroklánovická 260

8. 12. sobota
Adventní bohoslužba při svíčkách
od 19 hodin ve farním kostele v Kolodějích

10. 12. pondělí
ÚJeZDSKÁ AKADeMIe VoLnÉHo ČASu
Osudová setkání/4. přednáška
Alfons Mucha a Sarah Bernhardtová
10-12 hodin v zasedací místnosti úřadu, Staroklánovická 260

15. 12. sobota
ProDeJnÍ VÝStAVA VČeLÍcH ProDuKtŮ
8-14 hodin prodej medu, vosku, propolisu a medoviny
před Polyfunkčním domem na křižovatce
Srdečně zvou včelaři z Újezda nad Lesy

ADVentnÍ Koncert V ÚJeZDSKÉM MuZeu
od 16 hodin v sále Polyfunkčního domu na křižovatce
6. ročník oblíbených advetních koncertů, tentokrát s ekumenickým
pěveckým sborem z Úval s uměleckým vedoucím Dr. Pokorným
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve PhDr Miloš Schmidt, předseda MRÚM



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJstrana 10

kreativní světkreativní svět
Tradiční vánoční výstava 

ANDĚLSKÉ VÁNOCE
24. a 25. listopadu 2012 od 1000 do 1800

v letošním roce NE ve studiu Daniela v Šestajovicích
ale v naší NOVÉ PRODEJNĚ v Újezdě nad Lesy
Podrobnosti na www.kvetiny-darky.eu 
nebo www.mujsikula.cz, tel.: 776 090 856

Romantika - kreativní svět,  Oplanská 2614, 
vedle Penny marketu

v Újezdě nad Lesy na tel. 723 113 626
www.rajzdravekrasy.cz 

Náš salon je zaměřen na péči o tělo, vzhled, formování postavy
a relaxaci pro ženy i muže. Nabízíme kvalitní služby za velice
přístupné ceny s použi�m špičkových přístrojů a kvalitní
kosme�ky. Nabízíme následující služby: 
- profesionální neperoxidové bělení zubů
- laserové ošetření (akné, vrásky, pigment, žilky)
- ultrazvuková liposukce
- hloubkové čištění obličeje ultrazvukovou špachtlí
- radiofrekvence (li�ing obličeje, celuli�da, strie)
- presoterapie (přístrojová zeš�hlující lymfodrenáž)
- klasické, sportovní, relaxační a exo�cké masáže
- solárium

sm
lu

vn
í

ceny

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
MILAN PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� recyklát, tříděná zemina

�� přeprava materiálu

�� multikára, avia, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

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

Provádím pravidelné i jednorázové úklidové práce

domácností i kanceláří v  Újezdě nad Lesy a okolí,

14 let praxe. Jsem zodpovědná, pečlivá a dochvilná.

Tel.  +420 607 636 423,  222 717 119  J. Štefanová

placená inzerce

Nabízíme k pronájmu 
zateplenou halu 1500 m2

s možnos� rozdělení na menší čás� (nejméně
100 m2) mobilním oplocením. Halu je možné
vytápět fukary Sahara. Hala se nachází
ve střeženém skladovém areálu v Úvalech,
Jeronýmova ulice. Možnost pronájmu také
kanceláří, ubytovny  parkovacích ploch i pro
těžkou techniku, manipulační techniky včetně
obsluhy. K  dispozici dostatek telefonních linek
a internet.

Nájemné: 55,-Kč / m2 měsíčně.
Mobilní telefon: 775 203 340'

OOddvvoozz ssuuttíí aa ooddppaaddůů
KKrrooppááčč DDaavviidd

TTeell.. 777777 661133 887722

„Pomohu Vám 
v právních nesnázích“. 

JUDr. Jiří Vyvadil
advokát

bývalý trestní soudce, 
soudce Nejvyššího správního soudu,

poslanec i senátor

K jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 
GSM: 606 647 760

e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz

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

na Blatově
Nabízíme veškeré služby lyžařům:

• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání
• montáž běžeckých vázání
• základní předbroušení 
• finální broušení na kameni
• úhlování boční hrany
• tuning spodní hrany
• opravy skluznic
Otevírací doba:     po – pá 1700 – 2000

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

LLLLyyyyžžžžaaaařřřřsssskkkkýýýý sssseeeerrrrvvvviiiissssPOHŘEBNÍ 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

Masáže s léčivým účinkem „na míru“, 
dle potřeb a problémů klienta.

Více na www.duse-a-telo.cz   Tel. 608 312 929

- shiatsu
- olejivé

- reflexní
- manuální lymfodrenáž

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

ProSAZ o.s. si Vás dovoluje informovat o volných kapaci-
tách našich služeb, které poskytujeme na celém území města
Prahy. Jedná se o pečovatelskou službu, osobní asistence
a domácí zdravotní péči. Služba je poskytována 24 hodin
denně včetně víkendů.
Podrobnosti na www.prosaz.cz nebo na tel. 251 614 469

TENISOVÁ
NAFUKOVACÍ HALA
V KLÁNOVICÍCH OTEVŘENÁ!

REZERVAČNÍ SYSTÉM
A DALŠÍ INFORMACE:

www.halaklanovice.cz
720 380 800



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 11

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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

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

phone.újezd.net

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

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

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

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

Ú
placená inzerce

s

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

SALON JIMMY
stříhání, trimování a celková úprava psů

po dohodě i u vás doma
KAŽDÉ 4. STŘÍHÁNÍ S 50% SLEVOU

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

AKCE!
Klasická masáž záda a šíje 60 min. 390,-

Havajská masáž lávovými kameny 60 min. 490,- 

Radka Šimáňová
tel.: 739 304 286
radka.simanova@seznam.cz

Staroklánovická 127
Praha 9 - Újezd nad Lesy

(u nádraží) 190 16

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

TTeell..::  224444 446688 220022,,  660044 661133 880044TTeell..::  224444 446688 220022,,  660044 661133 880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9
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distribuce

ŠKOLKA
LEVANDULKA

NOVĚ OTEVŘENO!
Rodinné prostředí 

a profesionální přístup.
Výtvarný kroužek,
jóga, zpívání 
a tancování,

angličtina, golf.
Vlkanovská 964

Praha 9 - Újezd nad Lesy
www.skolkalevandulka.com

tel. 775 37 37 36

ŠKOLIČKA KVĚTINKAŠKOLIČKA KVĚTINKA
ÚJEZD NAD LESY

Chotouchovská 1064
Pro nově zapsané dě� sleva 20% na školné!
V naší Školičce chceme nabídnout dětem a rodičům
vstřícné prostředí, zajis�t dětem dostatek
mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich
ak�vnímu rozvoji a učení v úzké spolupráci s rodinou.

• Soukromé předškolní zařízení od 2 let
• Otevřeno po-pa 7.00-18.00 h vč.prázdnin
• Denní režimy od 4.400,- Kč
• Noční a víkendové hlídání
• Kroužky: Jóga, Zumba, Logopedie, AJ, Byl jed-

nou jeden život, Sauna
• Hudební škola Yamaha
• Odborný pedagogický tým

www.skolickakve�nka.cz
mobil: 722 959 616

michaela@skolickanazamku.cz

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

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

602 260 264

Nabídka rekondičních 
a regeneračních masáží

Gabriela Prindová              tel.: 604 107 899
V pohodlí Vašeho domu ... 

� 603 280 220

R E Z E R VAC E

Ing. Zdirad Pekárek
Váš realitní makléř pro tuto oblast
Znám to tady, protože zde 15 let bydlím

PRODEJ - poslední dva kompletně
zasíťované stavební pozemky 809
a 817m2 v Rákosové ul., Šestajovice

PRODEJ - luxusní mezonetový
byt 4+kk+garáž, 103m2,
Rohožnická ul., Újezd n/L

PRONÁJEM- hezký
mezonetový byt 3+kkž, 86m2,

Žárovická ul., Újezd n/L

PRODEJ - kompletně
zasíťované stavební parcely
970 - 1300m2, Všestary

PRODEJ a/nebo PRONÁJEM -
showroom 3215m2 u dálnice D1,
obchodní zóna Průhonice-Čestlice

PRONÁJEM- 70 bytů 1+kk,
21-36m2 v domě pro seniory,
Rezidence Magnolia, Libiš

PRONÁJEM- kancelářské a nebytové
prostory 17, 20, 24, 26, 60 a 150m2

v centru Staré Boleslavi

PRODEJ a /nebo PRONÁJEM - luxusní
rodinný dům 6+2+2G, Slatinská ul.,

pozemek 1552m2, Klánovice

PRODEJ - 6-ti bytů 3+kk
(77-87 m2), Žehušická 1643,

Újezd nad Lesy

PRODEJ - kompletně zasíťovaný
stavební pozemek 837m2

v Rákosové ul., Šestajovice

PRODEJ - kompletně zasíťovaný
pozemek 819m2, ulice
U Hřiště, Šestajovice

PRODEJ - kompletně
zasíťovaný stavební pozemek

2859m2, ul. V Dubinách, Nové Jirny

zdirad.pekarek@re-max.cz

ceny od
6.850,-

Kč/měs
íc

ceny od
200,-Kč

/m2/měsíc

PRO
NA JATO


