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6. 1. Seminář pro žadatele o granty MČ Praha 21
od 17:00 hod v budově ÚMČ.

Cvičení pro kardiaky od 18:00 hod pořádá SPCCH
v tělocvičně MZŠ. A dále pravidelně každé pondělí.

Akademie volného času pokračuje v pravidelných pondělních
přednáškách.

8. 1. Cvičení pro zdatnější kardiaky od 16:00 hod pořádá SPCCH
v tělocvičně MZŠ. A dále pravidelně každou středu.

9. 1. Lednová vycházka SPCCH. Navštívíme výstavu „Plynové
žehličky a mandly“ a další. Sraz v 10:00 hod u Plynárenského
muzea. Bus č.163 z Rohožníku v 8.51 hod. do Depo Hostivař,
Metrem A na Starostrašnickou, bus 188, 196, st. Plynárna Michle.

11. 1. Country večer - P. John, od 19:00 hod v Polydomě, vstup 50 Kč.

13. 1. Trénování paměti od 14:00 na MÚ a dále pravidelně v pondělí.
Nezapomeňte!

„Jak udělat kariéru snadno a rychle“, derniéra představení
v Divadle na Vinohradech, od 19.00 hod,
společný bus v 18.00 z Rohožníku. Zájemci, hlaste se u desítkářek.

13.1 do 26.2. JSEM SENIOR A ŽIJI V ÚJEZDĚ NAD LESY – výstava
v Újezdském muzeu, vernisáž 13. 1. od 17:00 hod.

15. 1. 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.

Koncert Jitky Vrbové, od 20:00 hod v Polydomě, vstup 150 Kč.

16. a 17. 1. Zápis do Masarykovy ZŠ s Makovou panenkou a motýlem
Emanuelem. Vždy od 14 do 18 hod v budově I. stupně MZŠ.
Bližší info na webu školy.

16. 1. „Můj život s filmem – co jsem prožil na Barrandově“, lednová
beseda s Václavem Petrem. Od 15:30 hod v zasedací místnosti
ÚMČ. Zve SPCCH.

17. 1. Rekonvalescence, taneční večer v Polydomě od 19:00 hod,
vstup 70 Kč

18. 1. Klánovice aneb cesta tam a zase zpátky - Informace na str. 4

20. 1. „HAŠLER“, hra Divadla na Vinohradech, od 10:30 hod, doprava
vlastní, vstupné 170,- Zájemci, hlaste se u desítkářek.

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT V CENTRU PRO RODINU?
Neposeda srdečně zve ženy, muže a děti na besedu o programu
na rok 2014 do Lomecké 656 v Újezdě n. L. od 17:30 hodin.
Občerstvení zdarma!

25. 1. „Pán z Prasečkova“, Klub aktivních seniorů obstaral vstupenky
do Stavovského divadla na představení od 15:00 hod.

Živá Huba - taneční večer od 19:00 v Polydomě, vstup 70 Kč.

31. 1. Holokrci - taneční večer od 19:00 v Polydomě, vstup 70 Kč.

1. 1. The Basketles - taneční a poslechový večer inspirovaný Beatles,
Rolling Stones, The Searchers aj. od 19:00 v Polydomě, vstup 70 Kč.

8. 2. Country večer- P. John, od 19:00 hod v Polydomě, vstup 50 Kč.

Třpytí - li se hvězdy noc před Třemi králi, rodí se hodně bílí beránci.

ZLODĚJI
NEZNAJÍ MEZÍ
V sobotu v podvečer dne 30. listopadu
2013 jsme si slavnostně rozsvítili vá-
noční strom v parku před Masaryko-
vou základní školou.
Rozsvícení stromu v předvečer adven-
tu byl první krok k tomu, abychom se
začali připravovat na vánoční svátky
a začali nasávat sváteční atmosféru.
Takto rozsvícený vánoční strom nám
dělal ozdobu první dva dny, pak se bo-
hužel mezi námi našel zloděj, který
poškodil napájení a odcizil část vánoč-
ního osvětlení ze stromu, tudíž polo-
vina stromu nesvítila, jak má. Vánoční
osvětlení jsmemuseli dokoupit, nechat
opravit a hlavně přistoupit k většímu
zabezpečení stromu.
Odbor životního prostředí a dopravy
věnuje nemalé úsilí k zajištění a vý-
zdobě vánočního stromu a je mi
opravdu velice líto, že vánoční svátky

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

 

oznamuje: 
 

ZÁPIS  
S MAKOVOU PANENKOU 
A MOTÝLEM EMANUELEM 

se bude konat ve čtvrtek 16.1.2014 a v pátek 17.1.2014 od 14 do 18 hodin 
v budově I. stupně ZŠ v parku – Staroklánovická 230 

 

Podmínka přijetí 
S ohledem na kapacitu školy budou pro školní rok 2014/2015 přijímány pouze děti            

s trvalým bydlištěm v Újezdě nad Lesy 
 

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, OP zákonného zástupce             
a doklad o trvalém bydlišti dítěte v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 
 ( vydá MČ: oddělení evidence obyvatel – není-li potvrzeno jinak ) 

 

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

Mgr. Miroslav Kurka, ředitel školy 

ZÁPIS
S MAKOVOU PANENKOU A MOTÝLEM EMANUELEM

se bude konat ve čtvrtek 16. 1. a pátek 17. 1. 2014 od 14
do 18 hod v budově I. stupně ZŠ v parku

Staroklánovická 230

Vážení sousedé,

naše městská část vstoupila do za-
čátku nového roku s rozpočtovým
provizoriem. Hlavní město Praha
sice svůj rozpočet v prosinci 2013
schválilo, ale v té době dosud nebyl
schválen rozpočet státní. Protože
naše městská část nemá dostatek
finančních prostředků na vykrytí
chybějících peněz z neschváleného
státního rozpočtu, na zasedání
v prosinci 2013 jsme přijali rozpoč-
tové provizórium. To znamená, že
každý měsíc může naše MČ čerpat
maximálně 1/12 původně schvále-
ného rozpočtu pro loňský rok. De-
finitivní rozpočet naší MČ bude
schvalován na mimořádném zase-
dání zastupitelstva v únoru nebo
až na řádném zasedání v březnu.
Přehled toho, co plánujeme zreali-
zovat v letošním roce, přinese příští
číslo Zpravodaje.
Mnohé z vás jistě zajímá osud Zipa
na Rohožníku. Herna a restaurace
Zipo se změnila na kasino a zrušila
provoz restaurace. Stalo se tak po
schválení magistrátní vyhlášky,
která zakázala souběh restaurač-
ního provozu a herny. Rozhodo-
vání, zda se má Újezd připojit
k městským částem, které vyhlásily
nulovou toleranci hazardu bylo slo-
žité, protože zkušenosti těchto
městských částí nebyly dobré.
Úřady totiž ztratily možnost jaké-
koliv kontroly nad černými her-
nami, kam se po oficiálním zákazu
hazard uchýlil. Některé z měst-
ských částí postupně od nulové to-
lerance ustoupily a přistoupily
k regulaci dle magistrátní vyhlášky.
Abychom se tohoto scénáře vyva-
rovali, uspořádala naše MČ veřejné
projednání k identifikaci problému
heren v Újezdě a na jeho základě
magistrátní vyhlášku připomínko-
vala. V současné době došlo k pod-
statnému omezení provozoven
v Újezdě a novou vyhláškou je zce-
la vyloučen kontakt mladistvých
s výherními automaty. Veškeré
finanční prostředky, které městská
část získá za provozování her na

svém území věnuje na podporu spor-
tovních klubů, kulturních a sociálních
aktivit. Za II. a III. kvartál minulého roku
jsme získali rozhodnutím zastupitelstva
hlavního města Prahy 352 000 Kč.
Všechny tyto prostředky naše městská
část rozdělí ve shodě s pravidly HMP
během letošního roku. To, že se z herny
Zipo stalo kasino jako podnikatelský
záměr v souladu se zákonem, městská

část neovlivní. Provozovateli se ovšem
velmi ztíží pravidla, která musí ve
vztahu k fungování kasina dodržet.
Rohožník sice přišel o svou restau-
raci, na druhé straně byl osobám
mladším 18 let znemožněn přístup
k hracím automatům. A o to v magi-
strátní vyhlášce šlo především.
Přeji Vám krásný leden,

Pavel Roušar, starosta

Prosíme „uživatele“ obecního světelného řetězu, aby jej po použití vrátil na
podatelnu ÚMČ. Děkujeme. –red-

nepatří v Újezdě nad Lesy k těm klid-
ným a přátelským a že se mezi námi
najde člověk, který je sabotuje.

Martina Nejtková, OŽPD
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Aktuality z Rady MČ Zaměřeno na životní prostředí

Sdělujte nám vaše názory, jsou důležité

SBĚRNÝ DVŮR
Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/
Praha 9 – Běchovice,
tel: 602 202 191
Zimní provozní doba:
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod So 8:30 – 15:00 hod

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

LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Vánoční stromky můžete umístit vedle nádoby na směsný odpad, odkud je
svozová společnost Pražské služby a.s. bude v den svozu komunálního odpadu
odvážet. Svoz bude probíhat do 28. února 2014.

NOVÉ KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD
Odbor životního prostředí a dopravy pro vás zajistil další tři červené kontej-
nery na sběr drobného elektrozařízení a baterií. Tyto kontejnery naleznete na
stanovištích tříděných odpadů:

1. stanoviště č. 5 Oplanská x Domanovická
2. stanoviště č. 7 Pilovská x Čenovická
3. stanoviště č. 13 u zdravotního střediska

Stávající kontejnery:
1. u zadního vchodu budovy ÚMČ Praha 21,

ul. Hulická
2. stanoviště tříď. odpadu č. 21

Valdovská x Hulická

Do červených kontejnerů je možno odevzdat
baterie a drobné elektrozařízení jako je MP3 pře-
hrávač, rádio, telefon, kalkulačku, elektronické
hračky, drobné počítačové vybavení atd. Velikost

vhozového bubnu je 40 x 50 cm.

Do kontejneru naopak nepatří zářivky a úsporné žárovky, televize či monitory
(ty vyžadují speciální zacházení) a velké spotřebiče, které se do kontejneru ne-
vejdou.
Podrobné informace naleznete na www.cervenekontejnery.cz

Umístěním červených kontejnerů můžeme třídit další složky odpadů, které se
nachází kolem nás a přispět tak k ochraně životního prostředí, protože třídění
elektra je další přínosem pro životní prostředí. Například recyklovat lze až
80 %mobilního telefonu. Drahé kovy, které mobily obsahují, se musí náročně
těžit, recyklací se ale dají získat mnohem levněji a šetrněji ve vztahu k přírodě.
Pomocí jejich recyklace se může zachránit například zlato, měď, stříbro, pal-
ladium a platina, navíc se zabrání úniku škodlivin do přírody.

ROČNÍ HLÁŠENÍ ODPADŮ ZA ROK 2013
Chtěla bych vás upozornit, že se opět blíží termín podání ročního hlášení
o odpadech za rok 2013. Povinnost se vztahuje na původce odpadů v případě,
že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za ka-
lendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok,
nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanove-
nými prováděcím právním předpisem bez ohledu namnožství těchto odpadů,
zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení
o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Ve správ-
ním obvodu Prahy 21 se hlášení zasílá OŽPD UMČ Praha 21.
Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s od-
padem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné
hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původ-
cích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle
místa provozovny.
Hlášení se podává přes webový portál „Integrovaný systém plnění ohlašova-
cích povinností, dále jen ISPOP“ a to v přenosovém standardu dat. Více se do-
zvíte na www.ispop.cz nebo www.praha21.cz. Podrobnější informace vám
sdělím v dalším čísle ÚZ.

Martina Nejtková, OŽPD

NOVÁ VÝSADBA ALEJE NA HLAVNÍ
Koncem listopadu byla zahájena
I. etapa výsadby nových stromů
v aleji při hlavní silnici. V úseku na-
pojení Starokolínské na Radimskou
a Rápošovskou ulici, bylo vysazeno
celkem 14 kusů vzrostlých stromů -
javorů babyk (Acer campestre "Ele-
gant").
Věříme, že půdní podmínky, ne-
umožňující návrat lip, javory zvlád-
nou a symbol aleje u hlavní silnice
bude zachován i pro příští gene-
race.

Martina Kopecká , OŽPD

DALŠÍ REKONSTRUKCE STANOVIŠŤ ÚSPĚŠNĚ PROVEDENA
OŽPD ÚMČ Praha 21 ve spolupráci s Odborem majetku a investic provedl re-
konstrukci dalších kontejnerových stání na tříděný odpad.
Tentokrát se jedná o stanoviště č. 3 Zalešanská x Lomecká. Podařilo se nám
celý prostor vydláždit zámkovou dlažbou a osadit ze tří stran oplocením. Dále
se nám podařilo vydláždit kontejnerové stání č. 2 Holšická x Sulovická, kde
bohužel kontejnery stály v zeleném pásu.
V příštím roce bychom rádi k tomuto stání dodělali oplocení. Věřím, že těmito
úpravami dojde ke zlepšení čistoty v okolí.

Martina Nejtková, OŽPD

V rámci zvyšování kvality poskytova-
ných služeb Úřadu MČ Praha 21 jsme
uskutečnili v červnu 2013 dotazníkové
šetření mezi návštěvníky úřadu. Cel-
kem odpovědělo 23 návštěvníků na 8
otázek s průměrným hodnocením 1,5.
Další šetření bylo v oblasti Bezpečnost
v Újezdě nad Lesy. Z celkem 33 vráce-
ných dotazníků se většina občanů cítí
v Újezdě nad Lesy bezpečně. Jako prob-
lémové oblasti uvedli vandalismus
a drobnou kriminalitu. Vyplynula po-
třeba větší přítomnosti Městské policie
v terénu.
Újezd bez bariér se nazývalo další še-

tření, na které odpovědělo 20 občanů.
Za největší bariéry při chůzi označili ob-
čané stav ulic bez chodníků, někde
úzké chodníky a parkující auta na chod-
níku, chybějící nájezdy na chodníky pro
kočárky a handicapované občany.

V současné době jsou zpracovávány vý-
sledky těchto anket:
- Hodnocení nabídky a kvality sociál-
ních služeb

- Zjišťování potřeb obyvatel v oblasti
služeb

- Spokojenost návštěvníků úřadu s je-
ho službami

Kompletní výsledky jsou uveřejněny na
www.praha21.cz – Samospráva – Udrži-
telný rozvoj – MA21 – Zapojování veřej-
nosti.

Po jejich zpracování budou výsledky
uveřejněny opět na webu MČ.

Sledujte web MČ Praha 21 a Újezdský
zpravodaj, kde máte možnost zapojit se
svými názory do anket a dotazníkových
šetření MČ Praha 21. Využijte tuto mož-
nost.

Iva Hájková,
odbor školství, kultury, MA21

RMČ na 82. jednání v roce 2013
� schvaluje předloženou dohodu o splá-
cení dluhu, na byt č. 35 v Žíšovské ulici
čp.1628
� schvaluje předloženou dohodu o splá-
cení dluhu, na byt č. 1 v Rohožnické
ulici čp. 1607
� schvaluje vyhlášení podávání nomi-
nací na čestný titul MČ P21 „Občan
roku 2013“ do 15. 1. 2014 dle pravidel,
která jsou nedílnou součástí usnesení
� schvaluje poskytnutí provozního pří-
spěvku ve výši 22 800 Kč na vybavení
školní družiny Masarykovy ZŠ.
� bere na vědomí rezignaci Mgr. Miluše
Benátské z členství v Komisi vzdělávání
a výchovy z osobních důvodů a jmenuje
Mgr. Martinu Kubovou členkou Komise
vzdělávání a výchovy Rady MČ P21
� schvaluje žádost OS Újezdský strom
k umístění informační tabule „Lipové
stromořadí II. etapa“, na zeď místního
hřbitova
� souhlasí s Grantovými programy vy-
hlášenými MČ Praha 21 pro rok 2014
� schvaluje uzavření smlouvy o uživa-
telské podpoře k PC informačnímu sy-
stému „Pečovatelská služba“ mezi MČ
P21 a firmou Petr Zajíc, Třešňová
622/10, Liberec
� bere na vědomí Protokol o výsledku
metodické kontroly v příspěvkových or-
ganizacích zřízených MČ P21
� souhlasí s přijetím věcných darů pro
MŠ Sedmikráska - 6 ks koloběžek a 5 ks
sedacích pytlů
� schvaluje poskytnout MZŠ Polesná ne-
investiční příspěvek ve výši 38 400,- Kč
vlivem zvýšení kapacity v MŠ Sluníčko
v období 09 - 12/2013, v odpovídající po-
měrné částce na provoz 1 třídy MŠ Slu-
níčko na 4měsíce (včetně úpravy o zdů-
vodněné nadproporcionální koeficienty
120%)
� souhlasí s „Návrhem rozpočtového vý-
hledu MČ Praha 21 do roku 2019“
� nesouhlasí se zpracováním žádosti na
SFŽP k 1. výzvě pro předkládání žádostí

o podporu z národního programu s náz-
vem „Program zeleň do měst a jejich
okolí“ pro financování projektu revitali-
zace parku před MZŠ
b) ukládá ÚMČ P21 /OŽPD/ zadání, zpra-
cování a projednání projektové doku-
mentace ke stavebnímu povolení a vo-
doprávnímu řízení k realizaci revitali-
zace parku před Masarykovou ZŠ
c) ukládá ÚMČ P21 /OŽPD/ zpracovat
a podat žádost na SFŽP k první výzvě
pro předkládání žádostí o podporu z ná-
rodního programu s názvem „Program
zeleň do měst a jejich okolí“ včetně re-
levantní dokumentace pro projekt vy-
cházející z podkladů iniciační studie
Blatov, rozvojová plocha Pilovská - Čan-
kovská, schválené ZMČ13/0170/13 dne
18. 3. 2013
� schvaluje převod finančních prostřed-
ků ve výši 100.000,-- Kč z položky ne-
specifikované rezervy v kapitole 10
finanční zpráva do kapitoly 02 městská
infrastruktura
� souhlasí s „Návrhem rozpočtu MČ
Praha 21 na rok 2014“ a souhlasí
s „Návrhem rozpočtového provizoria
MČ Praha 21 na rok 2014“
� bere na vědomí postup a výsledek po-
ptávkového řízení na akci „Zimní
údržba vozovek v Újezdě nad Lesy pro
zimní období 2013-2015“ a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností
Jiří Jaroš – ZISTA
� bere na vědomí žádost pana Antonína
Veselého o znovuprojednání napojení
pozemku č. parc 504/1 na komunikaci
v ul. Druhanická přes pozemek č. par-
cely 501/1 a trvá na usnesení
č. RMČ75/1340/13 ze dne 30. 7. 2013
� schvaluje smlouvu č. 12125863 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR v rámci OP ŽP
„Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická
1502, Praha 9“
� schvaluje přijetí věcného daru „server
Hewlett-Packard“ HP 380G5 (rok poří-
zení 2008), sériové číslo GB8812ELPD

RMČ na 83. jednání v roce 2013
� schvaluje odměny vedoucím pracov-
níkům za druhé pololetí 2013
� schvaluje žádost FK Újezd nad Lesy
o poskytnutí souhlasu s plánovanými
investičními akcemi
� bere na vědomí přerušení provozu
vmateřských školách v době vánočních
prázdnin: 23.12. - 31.12.2013 - 1. MŠ Čen-
tická, MŠ Rohožník, MŠ Sluníčko;
27.12. - 31.12.2013 - MŠ Sedmikráska.
� Jmenuje předsedu Grantové komise
pro rok 2014: HartmanaMichaela a čle-
ny komise: Sikač Jiří, Heřmánková Jitka,
Brettschneiderová Anna, Brouček Jan,
Černá Lucie, Feniková Markéta, Hůl-
ková Gabriela, Kovanicová Dana, ta-
jemníkem jmenuje Horkou Blanku
� odvolává předsedkyni KSPZ Jarosla-
vu Jiráskovou k 31. 12. 2013 na vlastní
žádost a jmenuje předsedkyni KSPZ Bc.
Radku Lipanovičovou k 1. 1. 2014
(nejde o prof. Jiráskovou, shoda jmen)
� souhlasí s přijetím věcného daru pro
Mateřskou školu Sedmikráska - cca 50
kg pomerančů
� schvaluje Smlouvu o dílo na zpraco-
vání projektové dokumentace „Revita-
lizace parku před ZŠ Masarykova“
� schvaluje záměr na podání žádosti
MČ Praha 21 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí
v rámci OP ŽP na akci „Zateplení stře-
chy MŠ Rohožník, Žárovická 1653,
Praha 9“
� schvaluje darovací smlouvy pro pod-
nikatele Miroslav Štěpán (dar ve výši
9000,-Kč), LACINA –KOUBSKÝ – sdru-
žení elektro (dar ve výši 12.000,- Kč),
Brtek s.r.o (dar ve výši 6000,-Kč), které
se týkají osazení vánočního stromu
v parku u Masarykovy ZŠ
� schvaluje udělení věcného daru čle-
nům komisí RMČ za práci v roce 2013
ve výši cca 300,- Kč
� souhlasí s podáním podnětu o změ-
nu územního plánu v katastru MČ
Praha 21 v oblasti Klánovického ná-
draží, dle dokumentace zpracovanou
DIPRO, spol. s r.o.

Jan Slezák, místostarosta
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Městská část Praha 21 - Újezd nad Lesy
VYHLAŠUJE GRANTOVÉ PROGRAMY

PRO ROK 2014
• KULTURA, OSVĚTA, VZDĚLÁVÁNÍ
• PREVENCE KRIMINALITY A UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
• EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, PRORODINNÉ AKTIVITY
• SPORTOVNÍ AKTIVITY

K čemu jste se mohli v roce
2013 vyjádřit

Úřad MČ Praha 21 s Vámi, občany, projednává podstatné rozvojové záměry
několika způsoby. Můžete přijít na některá veřejná projednání, jejichž té-
mata jsou uveřejněna v Újezdském Zpravodaji na úvodní straně v Kalendá-
riu, ve vývěskách úřadu nebo na www.praha21.cz. Obsáhlé dokumenty
uveřejňujeme k prostudování a připomínkování na zmíněné webové strán-
ky. Každých 14 dní pořádá starosta Čaj o páté, na kterémmáte přímo s ním
možnost diskutovat o Vašich problémech a námětech. Jednou za rok s vámi
projednáváme celkový rozvoj MČ na Veřejném fóru a společně určujeme
„10P“ – problémů/námětů, které je nutno řešit. Máte možnost zapojit se do
různých anket uveřejněných na webu MČ a umístěných ve vstupních pro-
storách úřadu. V roce 2013 jste se mohli zapojit do diskuze nad 13 tématy:

Březen - Setkání s podnikateli s provozovnou v Újezdě nad Lesy, kterých se do
týkala výstavba kanalizace
- Čaj o páté se starostou MČ na téma špatný stav Hodkovské ulice
- Rekonstrukce železniční tratě Běchovice – Úvaly
- Další etapy výstavby kanalizace a související dopravní omezení

Duben - Špatný stav ul. Chmelická
- Seznámení s pilotním projektem hlídání dětí na přechodech (dosud ne-
realizován, protože se nepřihlásili žádní dobrovolníci)
- Veřejné fórum aneb Váš názor – podnět – řešení se stanovením 10P
- Projednání návrhu zadání Územního plánu hl. města Prahy, tzv. Me-
tropolitního plánu
- Koncepce školství MČ Praha 21 do roku 2019

Květen - Beseda se zpracovateli demografické studie o vývoji počtu obyvatel do
roku 2022 se zaměřením na předškolní, školní a seniorský věk
- Projednání návrhu změny vyhlášky hl. města Prahy týkající se regulace
loterií, heren

Září - Projednání návrhu Dopravního generelu Újezda nad Lesy
- Projednání návrhu Cyklogenerelu Újezda nad Lesy

Zápisy z projednání naleznete na www.praha21.cz – Samospráva – Udržitelný
rozvoj – MA21 – Zapojování veřejnosti.
MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy je od roku 2012 členem asociace Národní síť Zdra-
vých měst ČR (www.nszm.cz) a od roku 2011 realizuje projekt Zdravé město
a místní Agenda 21 (http://ma21.cenia.cz/) zastřešený Světovou zdravotnickou or-
ganizací. Hlavními cíli projektu je zkvalitňovat městskou část ve spolupráci s ob-
čany, neziskovým a soukromým sektorem při dodržení principů udržitelného
rozvoje (vyvážený rozvoj v oblasti sociální, ekonomické a životního prostředí)

Termíny přistavení :

- dne 20. 01. 14 od 10:30 do 13:30 hod.
- dne 26. 02. 14 od 14:30 do 17:00 hod.
- dne 1. 04. 14 od 8:00 do 11:00 hod.
- dne 21. 05. 14 od 10:30 do 13:30 hod.
- dne 26. 06. 14 od 8:00 do 11:00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu
Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., za-
parkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy,
Staroklánovická 260.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společ-
ností Měření dodávek plynu, a.s. a úřadem MČ Praha 21 na-
bízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní
obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i po-
tenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit
záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez ná-
vštěvy kontaktních míst.

Přijímání žádostí:
od 8. 1. 2014 do 10. 2. 2014 zaslat žá-
dost elektronicky na emailovou adresu
podatelna@praha.21.cz a originální vy-
hotovení žádosti se všemi přílohami za-
slat poštou nebo předat na podatelně
Úřadu městské části Praha 21, Staro-
klánovická 260, Praha 9 – Újezd nad
Lesy (při zasílání poštou je rozhodující
datum podání na poště).
Obálka bude zalepená a viditelně ozna-

čena nápisem „GRANT – NEOTEVÍRAT“.

Úplné znění Grantového systému MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy, žádost a dal-
ší informace na
http//: www.praha21.cz.

Kontaktní osoba pro grantové pro-
gramy:
Hana Kořínková, tel.: 281 012 948,
e-mail: hana.korinkova@praha21.cz

• Opravili jsme chodník v Pilovské
před restaurací Stodola, který byl znač-
ně zvlněný a nebezpečný
• Opravili jsme zničený chodník podél
Starokolínské mezi ulicemi Rápošovská
a Ranská
• Prodloužili jsme chodník podél Sta-
rokolínské od Polesné až k Plhovské.
Chybí úsek mezi Plhovskou a Pilovskou
- tento úsek se nyní nebude budovat
z důvodu umístění naplánované za-
stávky autobusu. K výstavbě zastávky
ještě nebylo vydáno stavební povolení,
protože Magistrát HMP nyní řeší odvo-
lání občanů. Plánovaná výstavba za-
stávky je konec roku 2014, spíše r. 2015,
investorem je Technická správa komu-
nikací Praha.
• Naplánovaná autobusová zastávka
na Starokolínské proti škole v Polesné
má již veškerou stavební dokumentaci
a finanční prostředky, TSK má její vý-
stavbu naplánovou.
• Opravili jsme chodník na Starokolín-
ské mezi ulicemi Ochozká a Onšovecká.
• Zastupitelstvo HMP rozhodlo o přidě-
lení dotace naší městské části na opra-
vu komunikaci v celkové výši 5 mil. Kč.

Agenda 21, veřejná projednání, ankety
– jestli vás, stejně jako mne, nebaví
schůzování a navíc jste část života pro-
žili „v socíku“, kdy se jménem propa-
gandy konaly schůze pro schůze, jistě
jste k výše zmíněným aktivitám Úřadu
a našich volených zástupců skeptičtí.
„K čemumi to je?“ ptáte se, nebo „Proč
bych tam chodil, když se mne to ne-
týká, s námi to nesousedí, už takhle
toho v práci mám ažaž,...“
Jistě máte díl pravdy, ale...!? Nestačíte
se divit, proč se zrovna postavilo tohle
a támhle a proč neopravili zrovna váš
chodník? Jak je to možné, že se staví
dětská hřiště, rekonstruují parky a ty
silnice jsou stále dost ubohé. Proč ty pe-
níze nedají raději tam, než do parku...?
Zrovna takové otázky jsem si kladla do
té doby, než jsem pochopila dvě věci.
A tak jsem se rozhodla, že se s vámi
o ně podělím. Věc první jsou granty:
naše obec disponuje omezeným, dost
malým rozpočtem. Takovým, který ne-

stačí pokrýt všechny potřeby obce na-
jednou. Je to jako když máte malou vý-
platu, s tou se také těžko hospodaří.
Obec si ale může přilepšit. Může požá-
dat o grant. Granty dává buď Magistrát
hl. m. Prahy anebo nějaká jiná organi-
zace EU, popř. zastoupená některým
z ministerstev. Granty mají ale tu vlast-
nost, že jsou vypsány K URČITÉMU
ÚČELU. Takže např. když je grant na dět-
ská hřiště a získám ho, musím vybudo-
vat či opravit dětské hřiště. Nemůžu ty
peníze použít na opravu silnice. Bylo by
to praktické, ale nejde to. Tak, to je
jeden z důvodů, proč se do některých
zdánlivě nelogických věcí v naší obci in-
vestuje. Máme na to grant. Je to lepší
než nic, ale silnice a chodníky to ne-
opraví. A tím se dostávám k té druhé
věci. Ptají se nás. Leckoho to možná ob-
těžuje, někdo si dělá posměšky. Já osob-
ně si myslím, že je dobře, že se mne,
jako občana, někdo ptá na můj názor.
Takmůžu například chtít, abymikrobus

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací
adresy, jména atd.)

- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami
zemního plynu

- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané při-
lehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel číslech
267 175 366 a 267 175 202.

www.ppas.cz

Co se před koncem roku 2013 v Újezdě podařilo

S ohledem na technologické podmínky
budou opravy komunikací probíhat bez-
prostředně po zimní sezóně na jaře
2014.
• V rozpočtu hl. města Prahy máme
v kapitole Odboru městského investora
připraveno 49,1 mil. Kč pro investiční
akce v naší městské části. Měla by se
proto zahájit rekonstrukce Hodkovské
ulice, dokončit oblast Novolhotské
a nižší Starokolínské a zahájit tzv.
Etapa 017, zahrnující ulici Chmelickou
nebo Dobřichovickou. V této etapě jsou
i všech-ny zbývající ulice, které doposud
nemají vybudovanou kanalizaci. Téměř
50 mil. pro rok 2014 je dvakrát víc než
v r. 2013.
• Na jižní straně Újezda se v listopadu
2013 dokončila výsadba lipové aleje od
hřbitova k Rozcestí pod Trojmezím. Na
této třetí etapě výsadby spolupracovalo
občanské sdružení Újezdský STROM,
které získalo finanční prostředky
z grantu Hl.m.P. a OŽPD v rámci syste-
matické obnovy alejí na jižní straně naší
MČ. Výsadba alejových stromů a ob-
nova cest bude v r. 2014 pokračovat vý-
sadbou na samé hranici naší městské
části se Sibřinou (od sibřinské školy ke
Skalce) a obnovou historické cesty pro-
pojující ulici Staroújezdskou a Oplan-
skou (v místech za psím cvičištěm
u újezdského rybníka)

• ÚMČ zrekonstruoval úřední desky
a venkovní nástěnky v Hulické ulici.
Oproti původnímu stavu bude nyní
každé volební straně nabídnut prostor
k prezentaci. Tím vznikla rovná příleži-
tost pro všechny volební strany, které
v komunálních volbách uspěli a mají
své zástupce v zastupitelstvu naší MČ.
Ostatní nástěnky budou nabídnuty ak-
tivním občanským sdružením a spol-
kům. Nástěnky vidíte na fotografii.
• Získali jsme dotaci 1.6 mil. Kč z Ev-
ropských fondů Operačního programu
Praha - Konkurenceschopnost (OPPK)
na podporu elektronizace agend úřadu
pro zjednodušení přístupnosti úřadu
pro občany. Naše grantová žádost,
která byla posuzována na Magistrátě,
získala nejvíce bodů ze všech. Během
jednoho roku zrealizujeme projekt,
který pomocí mobilní aplikace umožní
občanům získat potřebné informace
z úřadu, ale i zahájit řadu řízení a to bez
nutnosti osobní návštěvy na úřadě.
Součástí projektu bude i vybudování
elektronické úřední desky a informač-
ního kiosku s internetem v podloubí
Polyfunkčního domu.
• Byly zkolaudovány nové přechody
na Rohožníku. Hlavním důvodem umís-
tění nových přechodů byla řada pod-
nětů od občanů a zejména ochrana
chodců před automobily. Ačkoli ná-
stupní prostor, který musí každý pře-
chod obsahovat, působí na některých
místech, kde nenavazuje chybějící
chodník, trochu komicky, jsou nové pře-
chody důležitým počinem, který zvy-
šuje bezpečnost obyvatel Rohožníku.
• Přestože byl mostek na Starokolínské
při vjezdu do Újezda od Prahy na
sklonku roku 2013 provizorně zrekon-
struován a jeho klenba byla vyztužena
deseticentimetrovou vrstvou betonu,
zákaz průjezdu kamionů nad 6 t zůs-
tane zachován a to do doby finální re-
konstrukce. To je dobrá zpráva pro
občany bydlící zejména kolem přetí-
žené hlavní silnice. Zákaz sice neplatí
pro dopravní obsluhu a najde se i řada
řidičů, kteří zákaz porušují, přesto ob-
čané bydlící v dosahu hlavní komuni-
kace rozdíl v hlučnosti registrují
a pochvalují si jej. Tento stav by mohl
vydržet až do vybudování přeložky I/12,
která svede nákladní a tranzitní do-
pravu definitivně mimo Újezd.

Pavel Roušar,
starosta

Jak vidím Agendu
jezdil tak, aby navazoval na vlak smě-
rem Masarykovo nádraží, protože těch
vlaků jezdí víc a jezdí jimi víc lidí.
A třeba ten mikrob jednou takhle po-
jede. Stejně tak je asi možné se shod-
nout s více občany, který chodník či
silnice je v mém okolí prioritní a chtít
jej opravit přednostně. A další různá té-
mata. Když sleduji některá veřejná pro-
jednání, vidím většinou dost málo lidí.
A pak se z různých úst dozvídám, jak
lidi leccos štve. A tak se ptám: Proč ne-
řeknete svůj názor? Proč si jen stěžu-
jete? Anebo se chcete vrátit do „totáče“,
aby za vás rozhodovali ti nahoře? Mož-
ná je čas si přiznat, že mlčky se nikam
nedostaneme. Anebo je možná čas oto-
čit dějiny a vzdát těch pár let svobody.
Vždyť Miloše už tu máme, ten a jemu
podobní se nás příště už ptát nebudou!
P.S. Témata diskuzí si přečtete a názor
můžete sdělit také pomocí různých
anket na www.praha21.cz.

Lucie Černá

Místní Agenda 21(MA21) Nástroj pro uplatnění principů udržitelného roz-
voje na místní úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy
věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využí-
vání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblas-
tech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech.

Oprava chodníku v Pilovské ulici,
foto archiv ÚMČ

Nové informační centrum ÚMČ
foto archiv ÚMČ
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IV. pokračování
Újezdské akademie
10. února (do 19. května) 2014 otevře dr. Winterová
nový – IV. semestr přednášek. Svůj 8 dílný cyklus
o alternativní medicíně nazvala CO NÁS UČÍ PŘÍ-
SLOVÍ a pokračovala bližší notací: „Jde o pokračování
předloňského cyklu O člověku ve zdraví a nemoci,
ale z jiného úhlu pohledu. Přísloví a rčení národů
euro-asijského kontinentu jsou koncentrátem lidové
moudrosti od starověku po dnešní dobu. Zahrnují
znalosti a zkušenosti našich předků, jejich pohled na
život vnější i vnitřní a základní mravní zákony. Někdy
smutně, jindy sarkasticky nebo s pochopením hod-
notí lidské vlastnosti a mezilidské vztahy. Kultivací tě-
chto vztahů můžeme přispět nejen k lepší atmosféře
ve společnosti, ale hlavně zkvalitnit svůj vnitřní život
a zajistit si dobré zdraví tělesné i duševní. Těším se
na své vnímavé a hloubavé posluchače. JW.“
17. února (a následně pak v pravidelných čtrnácti-
denních krocích až do 26. května) otevře náš nový
host, dr. Lenka Doležalová, úvodní přednáškou O NÁ-
BOŽENSTVÍ svůj osmidílný cyklus - Vznik, vývoj a pře-
hled světových náboženství (od starověkého Egypta,
přes židovství, hinduismus, budhismus, taoismus,
islám a křesťanství).
Přednášky se konají v pondělí (vyjímkou je úterý
22. 4.) od 10:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ. Při-
hlášky budou v lednu k dispozici v podatelně ÚMČ,
bližší povídání o tématech najdete na webových
stránkách MČ – praha21.cz/kva.

Za Komisi volnočasových aktivit
srdečně zve Petr Mach

Nominujte aktivní občany
z Újezda nad Lesy na cenu

„Občan roku 2013“
Nominace podávejte do 15. 1. 2014 do podatelny ÚMČ Praha 21, Starokláno-
vická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy.
Máte v okolí fyzickou osobu, která by si zasloužila ocenění Občan roku 2013
za:
a) mimořádnou činnost v různých oblastech života, která má

přínos pro MČ Praha 21,
b) za významný humánní čin jako projev úcty a ocenění za

hrdinství, osobní statečnost,
c) za mimořádné umělecké, sportovní, sociální, vzdělávací

a volnočasové výkony a díla,
přihlaste jí na formuláři, který obdržíte v podatelně úřadu nebo si ho stáhnete
na webuMČ Praha 21, www.praha21.cz. Na těchto webových stránkách nalez-
nete podrobné informace.
O udělení této ceny rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha 21 v březnu 2014.

Iva Hájková, odbor školství, kultury, MA21

Shromažd́ování
dokumentů a exponátů
pro výstavu pokračuje

Stoleté výročí vyhlášení První světové války a její
dopad na osudy Újezda, Nové Sibřiny a Blatova
(dnešního Újezda nad Lesy) připomene výstava
v Újezdském muzeu, naplánovaná na druhou po-
lovinu roku 2014. Pomozte nám shromáždit vzpo-
mínky, upomínky i životní příběhy z období 1914
-1918, zejména ty, které se týkají osudů újezdských
legionářů.
Máte-li doma fotografie, písemnosti, či jiné před-
měty vztahující se k 1. světové válce a legionářům
- nejlépe v souvislosti s Újezdem, prosíme vás o je-
jich zapůjčení, případně o umožnění jejich zkopí-
rování.
Pátráme také po památníku legionářům, který
v Újezdě stával v blízkosti hasičské zbrojnice na
Staroújezdské. Víte o něm? Napište nám o jeho
osudu!

Kontaktní osobou je p. Zdeněk Voříšek, kulturní re-
ferent ÚMČ P21
zdenek.vorisek@praha21.cz
tel: 777 811 331

Shromažďování dokumentů a exponátů pro vý-
stavu končí 31.3.2014.

Děkujeme!
Muzejní rada a Komise volnočasových aktivit

Nově otevřenou pražskou
spotřebitelskou poradnu
SOS - Asociace
bude možno kontaktovat na adrese: Na
Poříčí 1041/12, 110 00 Praha - Nové
Město v Paláci YMCA, a to v 1. patře,

v místnosti č. 109. Poradna bude otevřena zatím pouze ve středu a v pátek vždy
od 15 do 18 hodin. V této době bude v provozu též telefonní kontakt poradny,
a to na telefonním čísle: 721 034 503. Spotřebitelé se mohou na tuto poradnu
obracet též formou mailového kontaktu na adrese: praha@asociace-sos.cz
Otevíráme 4. prosince 2013! Věříme, že činnost naší pražské spotřebitelské
poradny přispěje k posílení práv spotřebitelů v Praze. Těšíme se na její první
návštěvníky.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS - Asociace, tel: 542 210 778
Tomáš Palla, vedoucí poradny SOS - Asociace Praha, mail: palla@asociace-sos.cz
Poradna SOS - Asociace Praha: tel: 721 034 503, mail: praha@asociace-sos.cz

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se zasedací místnost
ÚMČ Praha 21 proměnila v dílnu tvořivosti, ten-
tokrát na téma Vánoc. Tuto akci pořádal Odbor so-
ciálních věcí, Komise sociální politiky a zdravot-
nictví a občanské sdružení Neposeda. Svou šikov-
nost si přišli vyzkoušet nejen předškolní a školní
děti, ale i dospělí a senioři. Vyráběly se zde vá-
noční svícny, papíroví andílci, vyšívané ozdobičky
ze skořápek vlašských ořechů, lampičky z pome-
rančů zdobené hřebíčkem, vyšívala se vánoční
přáníčka, zdobily perníčky, vykrajovaly se ozdoby
a válely svíčky ze včelí voskové plástve. Dílna vo-

Mikulášská zábava pro seniory

V pražském Kláno-
vickém lese, v ka-

tastrech pražských městských částí
Praha – Klánovice a Praha 21 - Újezd
nad Lesy, státní podnik Lesy České re-
publiky postupně rekonstruuje a zvele-
buje pět lesních dětských hřišť, která se
rozprostírají v celé oblasti Klánovického
lesa. Konkrétně jde o nové herní prvky
hřiště Rohožník, opravu hřiště v lokalitě
Blatov s vláčkem Kolejáčkem a opičí
dráhu U sojky Strážkyně a nové dětské
hřiště Nové Dvory. Podnik zároveň do-
končil výstavbu vůbec prvního senior
parku v oblasti Cyrilova u ulice Smeč-
kova. Na příští rok připravuje výstavbu
dalšího senior parku v Újezdě nad Lesy
a rekonstrukci dětského hřiště U kláno-
vického koupaliště.
Náklady na zvelebení prostředí Kláno-
vického lesa pro jeho návštěvníky dosa-
hují částky 1,7 milionu korun. Uváděné
aktivity Lesy ČR financují z „Programu

2020 – zajištění cílů veřejného zájmu
u Lesů České republiky“, který slouží
například k financování obnovy a údrž-
by turistických cest a stezek, naučných
stezek, odpočinkových míst, studánek,
kulturních památek a mnoha dalších
veřejně prospěšných aktivit v lesích
včetně aktivit zaměřených na ochranu
přírody.
Veškerá nově budovaná či rekonstruo-
vaná dětská hřiště jsou navrhována
a realizována v souladu s českými i ev-
ropskými normami, prvky jsou dopl-
něny o nezbytné dopadové plochy
z mulčovací kůry. Většina herních
prvků je vyrobena ručně, z akátového
dřeva s přírodními tvary a kvalitními
nátěry na vodní bázi. U takovýchto
prvků z tvrdého dřeva se předpokládá
životnost až 20 let.

Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Lesů ČR

tel. +420 724 813 301, e-mail: Boublik@lesycr.cz

Lesy ČR rekonstruují v Klánovickém
lese dětská hřiště a staví hřiště

pro seniory

Klánovice aneb cesta tam
a zase zpátky

Vážení přátelé procházek a pochodů, tentokrát vás chceme po-
zvat na 3. ročník pochodu na okraj Prahy do Klánovic, kam se
snadno dostanete vlakem z Masarykova náměstí. Spoj jezdí kaž-
dou půlhodinu a platí v něm jízdenka pražské MHD.
Osadu Klánovice založil Václav Klán v roce 1878, původně písař
soudu ve Zbraslavi a později obchodník s nemovitostmi. Dnes patří
pod městkou část Prahy 9. Leží na východní hranici Prahy. Zasta-
věná plocha Klánovic je na východě a západě ohraničena největší
souvislou lesní plochou na území Prahy – přírodními rezervacemi
Klánovický les a Cyrilov, jež dohromady tvoří přírodní park Kláno-
vice – Čihadla. Jižní hranici tvoří rychlíková železniční trať.
Pochod pro vás připravil turistický oddíl KČT Turistická Banda Tur-
Ban na sobotu 18. 1. 2014. Tradičně je start hned u nádraží v re-
stauraci Smolík, kde je rovněž i cíl v rozmezí 12:00 hod až 20:00
hod, takže máte dost času na klidnou procházku včetně zastavo-
vání se a kochání se a fotografování. Cestou i v cíli se pak můžete
občerstvit. Na letošním ročníku si můžete vybrat hned ze čtyř pro
vás připravených tras. Start nejdelší trasy 38 km je od 9:00 hod do
10:00 hod, ostatní trasy od 10:00 hod do 12:00 hod. Je jen na vás,
jakou trasu si vyberete.
Také jaká bude účast, je na vás a my jsme napnutí. Na 1. ročník při-
šlo 224 turistů, na 2. ročník 182, kolik turistů přijde na 3. ročník?
Jako každý rok, i tentokrát máme připravenou trasu pro rodiče
a děti či dětské oddíly. Vloni jsme nejkratší trasu 7 km vedli velkou
měrou po nové netradiční naučné stezce Lesní galerie. Z infor-
mačních tabulí se dozvěděli mnoho zajímavého o životě zvířecích
obyvatel. Obrázky namalovaly děti Masarykovy ZŠ v Újezdě nad
Lesy, básničkami je doplnila Lucie Černá. Aby měli všichni o zá-
bavu postaráno, tak cestou mohli luštit křížovku. Odpovědi na
otázky do ní našli právě na tabulích. Naplnili jsme tak trochu heslo
– škola hrou. V cíli je pak čekala sladká odměna a barevný pohled
stezky. Luštění mělo velice kladnou odezvu, proto i letos na vás
čeká překvapení.
Nejdelší trasa vede po červené turistické značce do Škvorce, kde si
můžete mimo krásné návsi s budovami starých statků prohlédnout
zvenčí opravovaný barokní Starý zámek. Albrecht z Valdštejna ho
prodal Lichtenštejnům, kteří zůstali jeho majiteli až do 20. stol..
V obci Třebohostice zase půjdete kolem památné zvoničky z roku
1841. Kdo nevíte, kde je a co to je záporno, tak na této trase to zjis-
títe. Dále projdete zajímavou obcí Babice, na jejímž okraji v lese uvi-
díte památník z roku 1947 připomínající pobyt vojáků Rudé armá-
dy pod vedením generála Jeremenka. Na návsi je pak další památník
padlým a stará zvonička. Obec vznikla asi ve 13. století, dnes zde
bydlí okolo 270 obyvatel a počítá se zde s rozsáhlou výstavbou.
Dále půjdete rozsáhlými lesy, až dojdete do Říčan a do Pacova, kde
uvidíte další zvoničku amůžete vzdát hold mohutné památné lípě.
Dalšími zajímavými místy budou např. Královice se zbytky tvrze,
Koloděje s barokním zámkem z počátku 18. století..
Trasa 18 km vás povede také zajímavými a krásnými místy v okolí
Klánovic. Klánovickými ulicemi, kde uvidíte nad svými hlavami ča-
rověník a dále památný dub, dojdete do Horních Počernic, kde půj-
dete mimo jiného kolem architektonicky zajímavého památníku
obětem 2. světové války, dále areálem zámku Chvaly, v jehož po-
kladně dostanete kontrolní razítko do popisu. Dále projdete kolem
dalšího památného dubu, kolem dvou rybníků, kolem zvoničky
a Xaverovským lesem po modré až na rozcestí Nové Dvory s býva-
lou hájovnou, odsud to už máte asi 3 km do cíle. Více vám nepro-
zradíme.
Ještě vám zbývá si vybrat z trasy 10 km, která vás povede přes Klá-
novice do Šestajovic, kde si můžete prohlédnout svíčkárnu, v obci
Jirny projdete kolem památné lípy a pomalu se budete stáčet zpět
do Klánovic, v nichž poznáte další zajímavá místa. A zase vám více
neprozradíme.
Více se dozvíte, jestliže se přijdete projít. Na startu obdržíte popisy
trasy, podle níž půjdete, překvapení, razítko startu. Kdo chcete, mů-
žete si s sebou vzít i mapu okolí Prahy – východ. V cíli pak za svoji
snahu a poctivě ušlé kilometry dostanete diplom, razítka, odměnu
a děti něco navíc. Neméně důležitý je i váš pocit, že jste udělali něco
pro své zdraví. Pochod patří do cyklu Prahou turistickou. Ten z vás,
který chce zjistit více, tak se může podívat na stránky oddílu:
www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz.
Těšíme se na vás. Zdrávi došli!

Marta Kravčíková
Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan

Vánoční dílna

něla pomedu, vládla vánoční atmosféra. Bylo moc
fajn odreagovat se od každodenních starostí, za-
stavit se ve shonu a vyrábět…..
Největší odměnou pro všechny organizátory byly
rozzářené obličeje dětí a spokojenost dospělých,
kteří si z dílny odnášeli vlastnoručně vyrobené de-
korace domů. Dílna se velice vydařila a těšíme se,
až se znovu sejdeme v dílně velikonoční.
Všem přejeme krásné prožití svátků a hodně
zdraví v příštím roce.

Za Odbor sociálních věcí a KSPZ
Radka Lipanovičová a Jitka Heřmánková

V sobotu 7. prosince 2013 se v Polyfunkčním domě
Level uskutečnila taneční zábava, kterou pořádalo
Sdružení důchodců spolu s Odborem sociálních
věcí, Odborem občansko-správním a Komisí soci-
ální politiky a zdravotnictví.
Úvodní řečí zahájil odpoledne pan starosta Rou-
šar a předsedkyně Sdružení důchodců paní Voj-
tová. Následovalo vystoupení mažoretek a pak už
vyhrávala k tanci a poslechu živá hudba kapely
„Jam Band“.

Senioři měli přichystané bohaté pohoštění a malé
dárečky, které určitě každého potěšily. Veselá ná-
lada se zde nesla až do 21 hodin, zatančit a po-
povídat si sem v předvánočním čase přišlo asi 150
účastníků.
Bylo to krásné, vydařené odpoledne a těšíme se
na setkání v roce příštím.

Za Odbor sociálních věcí a KSPZ
Radka Lipanovičová a Jitka Heřmánková

foto archiv OSV ÚMČ P21

foto archiv OSV ÚMČ P21
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CENTRUM PRO RODINU
v Újezdě nad Lesy

Slyšeli jste o Neposedovi? Organizaci, která poskytuje sociální a prorodinné
služby v okrajových částech Prahy 9, v Újezdě nad Lesy, Běchovicích a v Horních
Počernicích již 14 let?
Jednou ze služeb, které o.s. Neposeda zajišťuje, je Centrum pro rodinu v Újezdě
nad Lesy, které můžete navštěvovat již druhým rokem. Od pondělí do čtvrtka zde
mohou rodiče i prarodiče přijít s dětmi do otevřené herny nebo na kurz hudební
školy Yamaha. A protože je Neposeda opravdu neposedný, chce podporovat celé
rodiny v jejich různých životních etapách a poskytovat jim vzdělávání a pora-
denství, snaží se o sestavení efektivního programu pro rok 2014.
Buďte při tom! Řekněte nám, jak chcete trávit volný čas spolu s dětmi, sdílet své
zkušenosti, navazovat nová přátelství a kontakty. Prozraďte nám svá přání, v čem
byste se chtěli vzdělávat, co se naučit, v čem poradit. Jsme tu pro Vás a zajímá nás
Váš názor.

Markéta Feniková, zástupce ředitelky, www.neposeda.org

Újezdští taekwondisté
bojují o nejvyšší příčky

včeskýchnárodních i extra-
ligových soutěžích
S koncem kalendářního roku 2013 nastal čas na malé ohled-
nutí zpět a zamyšlení, jak se tento rok zapsal do pamětí újezd-
ských taekwondistů. Pojďme se tedy podívat na krátké
shrnutí toho, co se v uplynulém roce událo.

Kangsim Dojang se již několikátým rokem účastní celoročních
soutěží na zápasnickém poli. V Taekwondo extralize (soutěž vy-

sokých pásků juniorských a seniorských kategorií) a v Národní
taekwondo lize mládeže obhajoval újezdský oddíl 2. místo, které vybojoval v roce
2012, v Taekwondo extralize mládeže pak 3. místo. V uplynulém roce jsme se
proto zúčastnili všech turnajů v České republice, které jsou do systému bodování
zahrnuty a své zástupce jsme vyslali několikrát dokonce i do zahraničí. Před po-
sledním turnajem sezóny Vánočním turnajem v Pelhřimově, drží újezdský Kang-
sim Dojang průběžné 1. místo v Národní taekwondo lize mládeže, a to s velikým
bodovým náskokem. V Taekwondo extralize se oddíl pere o druhé místo s kon-
kurenčním pražským klubem Cobra Dojang.

Kromě tradičního sportovního zápasu, se Kangsim probíjí i ve druhém odvětví
taekwonda - soutěži v sestavách. A také nadmíru úspěšně. Újezdský „poomse“
team pod vedením Zuzky Lincové letos bojuje o nejvyšší příčky českých soutěží.
Přestože nejsou výsledky ještě zcela sečteny, tak je již pravděpodobný zisk 1. místa
v Národní lize poomse a umístění do třetího místa v Extralize poomse. Újezďá-
kům se dařilo také v mezinárodní konkurenci (senzační zlato z chorvatského
Croatia Open 2013 závodníka Martina Horáka).

Zatím nemůžeme uvést celkové výsledky všech soutěží za rok 2013, protože
k datu uzávěrky Zpravodaje nebyly ještě sečteny. Budeme Vás však o nich infor-
movat v příštím vydání.

Kangsim Dojang se Újezdu úspěšné představil na dvou exhibičních vystoupeních.
První jste měli možnost vidět v dubnu v rámci akce Den Země. Druhé vystoupení,
v září, bylo především spojeno s náborem nové generace malých taekwondistů.
Zájem byl obrovský, a tak jsme nové začátečníky museli rozdělit do dvou trénin-
kových skupin – Tygříků a Lvíčat.

Dalším radost nám přinesl listopadový přírůstek dvou černých pásků, Martina
Horáka a Lukáše Sládka. Oba kluci úspěšně složili zkoušky a dosáhli na vytouže-
nou metu každého bojovníka.

Líbí se Vám, co trénují Vaše děti, a chtěli byste také zkusit něco podobného? Ote-
vřeli jsme pro Vás novou tréninkovou skupinu Kangsim Knights, která se zaměřuje
na taekwondo určené pro starší, dospělé začátečníky (rodiče našich dětí, ale i os-
tatní jsou vítáni) se začátkem tréninků v lednu 2014. Více informací najdete na:
www.kangsimknights.webnode.cz.
V současnosti chystáme také nábor skupiny mladších začátečníků ve věku 15 - 18
let, který je plánovaný na únor 2014.

Vynikající výsledky újezdského oddílu by nebyly možné bez podpory Městské
části Praha 21 a též sponzorů klubu společnosti Energoforest, s.r.o., Helen Doron
Early English, Angličtina Prahy 9, A-Z Auto, Obchodní akademie s.r.o., Draslovky
Kolín, kterým všem patří veliké poděkování újezdských taekwondistů.

Pavel Pospíšek, trenér Kangsim Dojang
foto archiv Kangsim Dojang

„S Kostkáčem za
dobrodružstvím“
Svět je kulatý a je na něm spousta lidí,
věcí, zvířat i hraček, a o tom si budeme
povídat přeci. A s kým? No přeci s Kost-
káčem, ten nás bude doprovázet celý
letošní rok.

Milí čtenáři, rádi bychom Vám zase po
nějaké době připomněli naši mate-
řinku.
Jak titulek naznačuje, letošní školní rok
jsme se rozhodli pro dobrodružství
a vybrali si k tomu loutku „Kostkáče“.
Krásnou loutku nám ušila naše hodná
„školková babička“. A my každý měsíc
prožíváme něco jiného, nového.
Nejprve jsme Kostkáče provedli naší
školou, vzájemně se představili, sezná-
mili se s pravidly chování. Pověděli si
o ovoci, zelenině, zdraví, a protože
v naší škole jsou samé šikovné děti,
„ukuchtili“ jsme si ovocné, zeleninové
saláty plné vitamínů. Byli jsme se po-
dívat na výstavě ovoce a zeleniny.
Jak žije les a kdo v něm bydlí, o tom si
s námi povídali pracovníci Lesů hl.m.
Prahy, s kterými již spolupracujeme
několikátý rok.
A nadešel nejkrásnější čas v roce, tě-
šení na Vánoce. Advent jsme zahájili ve
Skanzenu v Přerově nad Labem, děti si
odtud přivezly malý dáreček a spoustu
nových poznatků o tom, jak trávili Vá-
noce lidé dříve. Přišel za námi Mikuláš
s čertem i andělem, děti zpívaly, před-
nášely. A potom nastalo krášlení a zdo-
bení tříd, výroba dárečku pro naše
nejmilejší na předvánoční posezení
u stromečku. Společně jsme si zazpí-
vali koledy, děti předaly rodičům vla-
stnoručně vyrobené dárečky. Na děti
čekala také nadílka od Ježíška.
Především Vám, ale na prahu Nového
roku přejeme hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti, pracovních úspěchů, ro-
dinné pohody. Naše předškoláčky čeká
v nejbližších dnech zápis do ZŠ, pře-
jeme jim správné vykročení.
Vzhůru tedy za dalšími dobrodruž-
stvími a o nich Vám zase někdy příště
povíme.

text a foto kolektiv MŠ Rohožník

PF
Kamarádi z 1. Mateřské

školy přejí všem
do nového roku -

UŽIJTE SI HO !!!

Stejně jako každý rok, jsme i letos připravili pro děti z naší školky Mikulášskou
besídku.
Jako při mnoha dalších akcích nám i s tímto pomohl sbor dobrovolných hasičů
Újezda na Lesy.
Touto cestou bychom jim rádi poděkovali za jejich dobrovolnou pomoc a ocenili
jejich kreativitu, nadšení, spolupráci, ochotu a nezištné trávení volného času.

S velkým díky se těšíme na další společné akce

Kolektiv Hlídacího centra Sluníčko

Kamarádi z 1. MŠ děkují místním hasičům za krásného čerta, anděla i Mikuláše.

Co znamená výraz Kangsim Dojang? Dojang je korejský název pro tělocvičnu
amá ho ve svém názvu většina klubů taekwonda. Kangsim znamená „síla ducha“
a jak funguje, vidíte na fotografiích z akce. -red-

Poděkování
újezdskému Sboru dobrovolnývh hasičů

POMOZTE
A SBÍREJTE

VÍČKA
Na Úřadě MČ Praha 21,
v přízemí budovy je stále
umístěna nádoba na sběr

víček. Nasbíraná víčka se pře-
dají konkrétnímu potřebnému
člověku, který za ně ve výkupu

dostane finanční částku.
Pomozte lidem,
kteří to potřebují.

Děkujeme.
M. Nejtková,

OŽPD

Poznejte dva rozdíly
Ano, jiná místnost, jiné děti kolem, ale stejné ústřední postavy! Újezdský sbor
dobrovolných hasičů na Mikuláše nelenil a navštívil hned dvě školky – 1. MŠ
v Čentické ul. a také Hlídací centrum Sluníčko. V následujících příspěvcích si
můžete přečíst slova díků a chvály. Také se připojujeme k pochvale našich sym-
pat́áků. –red-
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Křížovka nad Lesy

Tajenka:
Autor křížovky E. Danielová

Členové SPCCH
navštívili budovu Českého rozhlasu

Vážení spoluobčané,
chtěla bych se zamyslet v tomto předvánočním čase. Asi
jako každý z vás jsem Vánoce milovala, jejich kouzlo,
za mého dětství rozsvěcení stromečků, vůně cukroví,
vánoční atmosféra, záře prskavek, tajemství, která byla
s Vánoci spojena.
Potom Vánoce s dětmi, kdy jim zářila očíčka při rozbalo-
vání dárků, pohádky, kde bylo dobro a zlo jasně zřetelné
i bez násilí, vánoční písničky, které lahodily sluchu, ale
nejvíc jsem se těšila na ten klid a mír v duši. Vánoce, to
byla prostě poetika.
Vánoce mám ráda pořád, jenom se musím obrnit a od-
myslet si, že úderem 5. prosince, v den, kdy chodí Miku-
láš, začne dělostřelba, vlastně nastane válečný stav,
neustálý hluk, petardy ohňostroje, světlice atd. Nevím
vlastně, proč to tak je, na Mikuláše bych to dokázala po-
chopit, zlobivé děti asi chtějí zahnat čerta, Silvestr je taky
vcelku pochopitelný, chceme přivítat ten lepší Nový rok,
ale proboha, proč to trvá od prosince do půlky ledna?
Nebo se dnes navozuje vánoční atmosféra ránou z děla?
Chtěla jsem Vás poprosit, myslete na ostatní, co mají po-
dobné přání jako já, prožít krásné a klidné Vánoce.

Všem přeji ze srdce šťastný nový rok,
Barbora Plzenská

Vážená paní šéfredaktorko,
jsem od června t.r. novým občanem Phy 21 a se zájmem již
delší dobu čtu Újezdský zpravodaj. V únorumě zaujalo téma
vnější diferenciace, které jste v čísle otevřela v souvislosti
s úvahou o zřízení vnější diferenciace 6. tříd v MZŠ. Neb se
tématu (přímo tomuto i jiným v oblasti školství) dlouhodobě
výzkumně věnuji, zaujalo mě, jak jste rozhovor vedla i to, že
jste předložila protinázor. Chci Vám za to poděkovat a po-
chválit Vaši práci. V některém z dalších zpravodajů jsem se
pak jen dočetl krátkou zprávou oznámení, že k diferenciaci
nedojde, neb to nedoporučila ČŠI (i to mě - na ČŠI po dlouhé
době zase něco pozitivně - překvapilo).
Jinak v závěru rozhovoru zmiňujete jako alternativumožnost
dělení žáků na třídy se zaměřením, a to dle zájmu. I to je ale
forma vnější diferenciace, jen méně „okatá“, nicméně se
všemi negativními jevy, které s tím souvisejí. Teprve jiné mož-
nosti vnitřní diferenciace (např. dělení žáků jen ve vybraných
předmětech, na menší část dne, ale i Daltonský plán aj.) jsou
spíše alternativou; případně pouze promyšlená práce pouze
s heterogenním kolektivem. Nicméně, to jsou jen doplňky
k úvaze; celkově se mi to líbilo. Možná byl trochu znát z roz-
hovoru i nesoulad v názorech s panem ředitelem, včetně for-
mulace pana ředitele „Jediným odpůrcem jste Vy“. Kromě
zpráv ze školy či školek, které do zpravodaje dodávají samy
školky a škola, bych proto doporučoval zvážit i častější roz-
hovory s ředitelkami/ředitelem těchto zařízení (MŠ, ZŠ) na
různá témata, případně i rozhovor s panem Vlachem, před-
sedou školské rady apod. Určitě to mnoho občanů (možná
nejen rodičů dětí) zajímá amožná pak bude i rozhovor méně
konfrontační, když nebude jednou za čas ke kontroverznímu
tématu. Proto bych Vás chtěl povzbudit k pokračování, oce-
nit Vaši práci a popřát vše dobré. Nyní, kdy i naše dcera
půjde k zápisu do ZŠ, se více a více zajímám o oblast školství
v naší MČ a jsem rád, že šéfredaktorkou je osoba, která má
k pedagogice i vzděláním blízko.
S pozdravem, David Greger

Děkuji za zpětnou vazbu a povzbuzení do další práce. Již v únorovém
čísle Zpravodaje přineseme obsáhlý materiál na téma škola a školská
koncepce. L. Černá

Zahrádka v lednu

1.         

2.         

3.            

4.              

5.         

6.                

7.            

8.            

9.           

10.         

11.        

12.                

13.                  

14.          

Významné místo v kulturním životě naší obce má (viz. ta-
jenka). Její historie sahá do roku 1918, kdy Okrašlovací spo-
lek věnoval darem 108 knih právě založené obci Baráčníků.
První dochované záznamy o újezdské obecní veřejné kni-
hovně jsou z roku 1926, měla 101 knih a 21 čtenářů.
Před válkou v r. 1938 bylo evidováno 38 čtenářů a 738 knih.
Po osvobození v roce 1945 se stal knihovníkem ředitel školy
F. Čáp – 97 čtenářů si mohlo vypůjčit 2013 knih.
V roce 1954 došlo ke sloučení novosibřinské a blatovské
knihovny s újezdskou. Újezdská knihovna několikrát změ-
nila své místo a knihovníka. Významnou knihovnicí byla
Marie Tomaidesová, která svou práci pro újezdské čtenáře
vykonávala v letech 1976-2009.
V současné době se knihovna nachází v prostorách Poly-
funkčního domu, knihovnicí je paní Jitka Kašparová, 2 200
registrovaných čtenářů si může vypůjčit 18 000 knih a po-
užít veřejný internet.

1. Římsky 1102
2. Nedravá kaprovitá ryba
3. Sekat kosou
4. Lože
5. Jméno herečky Boudové
6. Oblí
7. Kadeř vlasů

8. Nádoby na vodu
9. Soupeř
10. Jméno herečky Maciuchové
11. Kolos
12. Lenoch
13. Nachýlit
14. Část ruky

Místníknihovna

Úvodem přejí zahrádkáři všem členům,
příznivcům a milovníkům přírody
v roce 2014 hodně zdraví, štěstí a ze
zahrádek jen radost.
Leden je nejstudenější měsíc, nechává
přírodu spát, vládne pomocí sněhu
a mrazu, však se k němu váže přísloví
„Je-li leden nejostřejší, bude roček nej-
plodnější“. Bylo by prima, kdyby se pří-
sloví vyplnilo.
Živý vánoční stromek v nádobě vyne-
seme co nejdříve po Vánocích ven na
chráněné místo. Musíme ho přemisťo-
vat tak, abychom v prostorách postup-
ně snižovali teplotu z pokojové na
venkovní, pak máme zaručeno, že nám
vydrží do příštích let. Venku si ho mů-
žeme ještě ozdobit malými jablíčky,
šípky, latami obilí nebo trav. Připravíme
tak hostinu pro drobné ptactvo. V zimě
k našim obydlím často létají sýkorky,
jsou to nesmírné pracovnice, denně se-

sbírají tolik hmyzu, kolik samy váží. Sý-
korčí rodinka za rok zlikviduje až 150kg
hmyzu, jsou neustále v pohybu, pro-
zkoumají každou větvičku a skulinku
na stromě i na zemi. Pokud napadne
sníh, nemají možnost si potravu obsta-
rat samy, hledají ji u lidských obydlí.
Koncem měsíce ledna připravujeme
muškáty na jaro. Přeneseme je na svět-
lo, seřízneme a přihnojíme.
Slabě přihnojíme i pokojové rostliny
jako jsou africké fialky, kalenchoe, mon-
stery, fíkusy.
Abychom bramboříku co nejvíce pro-
dloužili kvetení, umístíme ho na nej-
chladnější místo k oknu, kde se teploty
pohybují kolem 150C a dostatečně do
misky zaléváme. Bramboříky se nejvíce
dařily našim babičkám za okny, přeci
jen vytápění nebylo všude v domech.
V lednu, uděláme „inventuru“ všech
semen, co máme doma, případně zku-
síme jejich klíčivost. Stačí na vlhkou
vatu dát několik semen, za pár dní již
vidíme, jaká je klíčivost a zda je může-
me na jaře použít pro výsev. Pokud pěs-
tujete papriky, je konec ledna doba, kdy
je vyséváme do výsevního substrátu
nebo perlitu – v tomto případě pečlivě
dle instrukcí hnojíme.
Uzávěrka pro objednávku sadbových
brambor byla v prosinci, když píši tyto
řádky nevím, jaká je situace u dodava-
tele, ale přesto „opozdilci“, pokudmáte
zájem, zkuste svoje štěstí na telefon-
ních číslech:
př. Mach Petr 606 190 402
př. Exnerová Blanka 281 971 101

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy
Zdena Nohejlová

21. 11. jsme se v počtu 18 lidí sešli v 10
hodin v budově Rozhlasu v Římské
ulici. Průvodcem nám byla paní Fogla-
rová. Seznámila nás s historií Českoslo-
venského a Českého rozhlasu a s pro-
vozem v budovách Rozhlasu. Stará bu-
dova byla postavena v letech 1927-1932
dle projektů Ing. arch. Slámy, nová bu-
dova byla otevřena v roce 2000 a tehdy
bylo také zahájeno digitální vysílání.
Navštívili jsme několik pracovišť a také
archiv, kde nám archivář pan Turek
ukázal staré záznamové nosiče, kotou-
če voskové, želatinové, kovové a umě-
lohmotné, modernější magnetofonové
pásky, papírové a PVC i novější kazety.

Jsou zde archivovány záznamy rubrik
ranní tělocvik, počasí, stav vody na čes-
kých tocích i úryvky projevů prezidentů
Háchy, Gottwalda a Zápotockého. Viděli
jsme i památkově chráněný funkční
výtah páternoster. Ve vstupní hale byla
výstava fotografií osobností z různých
oborů, které hovořily v Českém rozhla-
se.
Několik účastníků zakončilo vycházku
návštěvou Vánočních trhů na náměstí
Míru.
Děkujeme za výbornou přípravu Ing.
Mirce Brandžovské, jako vždy to bylo
perfektní.

text a foto Eva Konečná

Další informace najdete na webových stránkách
MČ Praha 21

FILMOVÝ KLUB FK21
Komise KVA Vás zve na 22. 1. 2014 od 19:00 hod

do sálu Masarykovy ZŠ na představení

„... a bude hůř“ -
za účasti tvůrců

Román Jana Pelce, následně i stejnojmenný sní-
mek Petra Nikolaeva, jsou pro nepřipraveného
čtenáře a diváka pravděpodobně až příliš syrovým
obrazem marasmu doby před rokem 1989, promít-
nutým do vyhraněné společnosti světa alternativní
kultury a životního stylu tehdejší „nepřizpůsobivé
mládeže“. Oproti knize ubyla vulgarita jazyka, k au-
tenticitě filmu přispělo obsazení neherci, účast muzi-
kantů z Plastic People, 16mm kamera, černobílý
obraz, beznaděj, vztek a smutné radosti.
Film je drásavým svědectvím nejen pro dnešní sou-
časníky, ale i pro mnohé z pamětníků, kteří neviděli,
či už zapomněli ...

SK JOKY - oddíl volejbalu

Přijímáme děti na doplnění
družstev,

chlapce a dívky ročníky 2001-2004

Trénujeme v hale v Běchovicích vchod z ul. Richterova dvakrát týdně,
ve středu od 16,00-17,00 hodin a v pátek od 15,00-16,00 hodin.

Sraz 15 minut před začátkem tréninku před halou.
Pokud máte zájem, přijd́ te si zkusit volejbalový trénink.

Petr Plzenský, telefon 732 954 394, e-mail: plzenskyp@seznam.cz

foto z akce Pasování na čtenáře, archiv MZŠ

sýkora mlynařík
foto archiv Betis
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Dne 7. prosince 2013 se děti, které navště-
vují tanečky při školce Podmořský Svět,
zúčastnily soutěže v Úvalech.
Nejdůležitějším cílem byla účast na soutěži
a vyzkoušet si jaké to je, tancovat před pu-
blikem a porotou. Letos děti tancovaly
skladbu, která nesla název „Tučňáci“
a „Malé tanečnice“. Je třeba všechny hol-
čičky velice pochválit. A malá zajímavost
na konec - nejmladší účastnici bylo 1,5
roku.

Gratulujeme!

!!!  Vyklízení-Stěhování  !!!

Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.

Odvoz starého nábytku k likvidaci.

Stěhování všeho druhu.

Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

ANGLIČTINA

(individuálně, doučování, 

maturity, výuka ve firmách)

724 332 496

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

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

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

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 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

PRAVIDLA PRO INZERCI
v Újezdském Zpravodaji 
najdete na internetové adrese: 
www.praha21.cz

BC PODMOŘSKÝ SVĚT ZÍSKALO DVĚ ZLATÉ MEDAILE A JEDNU STŘÍBRNOU
Drakiáda v Újezdě
nad Lesy
Dne 10. listopadu 2013 se konala
v Újezdě 2. Drakiáda.
Počasí nám velmi přálo, ale dráč-
kům se moc létat nechtělo. Pilní
tatínkové se snažili dostat draky
na oblohu, ale děti se přesto ne-
nudily. Měly mnoho úkolů, které
musely splnit, aby na konci dosta-
ly nějaké odměny.
Tak doufám, že příští rok se zase
uvidíme.
text a foto Michaela Řeháková

Výzva pro tatínky:

zvedněte děti
od počítačů
Blatovští mají bruslení zajištěno na
rybníku, ale z Rohožníku je to přeci
jen dost daleko. Na návrh Komise
volnočasových aktivit zveřejňujeme
výzvu pro tatínky, kteří bydlí v okolí
Rohožnického sídliště. Chcete-li
zvednout v zimě děti od televize
a počítačů, sami si trochu zasporto-
vat a máte-li zájem navázat na
tradici, navrhujeme vytvořit na ně-
které z volných ploch kolem sídliště
ledové kluziště.
Bylo by třeba, kdyby se přihlásilo
několik dobrovolníků na ohrazení
plochy prkny. Naši dobrovolní hasiči
by potom plochu při vhodnémmra-
zivém počasí zalili vodou.
Zájemci, přihlaste se a dopřejte
dětem ledovou radost.

Petr Mach, tel. 606 190 402

Pozvánka na slavnostní otevření Lesní galerie II
Dne 7. března 2014 chystáme slavnostní otevření Lesní galerie II vernisáží obrázků v Újezdském muzeu.
Závdavkem děti ze tříd, které do galerie přispěly svým dílem, dostaly ještě před Vánoci stolní kalendář
s „ochutnávkou“ krásných obrázků.

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.

placená inzerce



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

www.timura.cz
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Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 15. ledna 2014.

distribuce

Pro čtenáře i inzerenty jsme zvýšili náklad Újezdského Zpravodaje na 3 900 kusů.
Nově můžete zveřejňovat vaše komerční akce v Kalendáriu na titulní straně. Cena je 70 Kč za jeden řádek.
Tato inzertní možnost je omezena volným prostorem v Kalendáriu.


