
KALENDÁRIUM NA ŘÍJEN

ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz

Přijďte k volbám 10.–11. října

Informace pro voliče
Vážení voliči,
vzhledem ke skutečnosti, že nastávající volby jsou u nás poprvé 
organizovány podle voličských seznamů dodávaných ze základ-
ních registrů prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, došlo v mi-
nulém ÚZ k mylné informaci ohledně rozdělení ulice Novosibřinské
od ulice Zaříčanské k Rohožníku. Správné rozdělení je níže uve-
deno. 
Volební místnost se tímto mění pro část voličů z 21004 na 21006.
Obě volební místnosti jsou v MŠ Lišická. Adresa volební místnosti
a číslo volebního okrsku je vyznačena na doručovací obálce. 
Okrsek 21004 – Novosibřinská č.p.
105, 106, 115, 116, 119, 123, 124, 875, 876, 877, 878, 880, 882, 884,
885, 978, 1014, 1104, 1229, 1277, 1315, 1318, 1383, 1467, 1475,
2236, 2361,
Okrsek 21006 - Novosibřinská č.p.
665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 722, 728, 729, 733, 735, 852,
855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 1157, 1245,
1380, 1501, 2266

Pozvánka na říjnové oslavy
Zveme na oslavy vzniku samostatného 

československého státu
Připomenutí významného dne se uskuteční 23. října 2014 od 16 hodin
položením věnce u pomníku T. G. Masaryka. Následuje program v di-
vadelním sále ZŠ, vchod z Čentické ulice, ve kterém vystoupí děti ze
základní školy, školní filmový kroužek promítne film ze slavnostní ver-
nisáže výstavy k 100. výročí 1. světové války. 
Nakonec zahraje největší dobrovolný flétnový sbor píseň Tiperrary. 
Hrát můžete i vy, noty písně pro zobcovou flétnu si můžete vyzved-
nout v podatelně ÚMČ Praha 21, nebo v místní knihovně. Pokud bu-
dete mít zájem zkusit si skladbu zahrát na zobcovou flétnu na tzv.
secvičné s pí Rázesbergerovou, přijďte 20. října 2014 v 18:30 h. do za-
sedací místnosti ÚMČ Praha 21. Můžete se domluvit i na jiném ter-
mínu na tel. 602 855 539.

Iva Hájková, OŠKMA21

Vážení čtenáři Újezdského Zpravo-
daje,
rád bych dnešní úvodník věnoval nej-
důležitější události, která nás čeká -
komunálním volbám. O přízeň voličů
v Újezdě nad Lesy se uchází 10 vo-
lebních stran. Z nich vzejde 17 no-
vých či staronových zastupitelů, kteří
zvolí radu i starostu. Vytvoří se koa-
lice, která se dohodne na programo-
vých prioritách a začne realizovat
svůj program. Aby měla správa věcí
veřejných smysl, nesmí fungovat od
zdi ke zdi, ale musí navazovat na vše
dobré, co se udělalo a započalo. Musí
pracovat v systému, který byl vytvo-
řen pro budoucnost, pro postupné
naplňování a dosažení žádoucího vý-
sledku ve všech oblastech života
obce. Dnes je skutečně na co navá-
zat, ale také je co dokončit a zlepšit. 

Dovolte mi, abych z tohoto místa 
poděkoval všem občanům, kteří se 
v tomto volebním období zapojili do
aktivit úřadu při realizaci stanove-
ných plánů. Pro naši městskou část
pracovaly desítky dobrovolníků v ko-
misích a výborech, desítky dalších se
podílely na přípravách veřejných vy-
stoupení, občanských a spolkových
aktivit, které obohacovaly náš život 
v Újezdě nad Lesy. Byla to vždy ko-
lektivní práce a za ní se sluší podě-
kovat.
Děkuji rovněž svým koaličním part-
nerům. Byli jsme spojeni společným
cílem - udělat maximum možného
pro Újezd a pro zlepšení života kolem
nás. Byla to dobrá spolupráce, děkuji
Vám!
Děkuji také spolupracovníkům na
úřadě, zejména těm, kteří dokázali
převzít zodpovědnost za jednotlivé
oblasti samosprávy, stali se plnohod-
notnými partnery a svou prací po-
souvají věci kupředu. Ne všichni na
úřadě takto ke své práci přistupují,
postupně se však stávají menšinou 
a to je pro úřad dobrá zpráva. Dob-
rou zprávou pro celý Újezd je, že vět-
šina obyvatel je s životem v naší
městské části spokojena. To je hlavní
závěr průzkumů z letošního léta,
který dnes čtenářům předkládáme. 
I na to lze v dalším volebním období
navázat. 

Milí spoluobčané, využijte své ob-
čanské právo a přijďte k volbám. 
Rozum do hrsti a šťastnou ruku pro
další rozkvět Újezda nad Lesy nám
všem přeje

Pavel Roušar
starosta Újezda nad Lesy

Ve druhém zářijovém týdnu došlo v naší
MČ k plánované odstávce pitné vody. Ná-
sledně si občané mohli všimnout letáků 
s informací, že vodu je vhodné pro pití 
a ústní hygienu převařit. Letáky se nej-
prve vyvěšovaly na Rohožníku a dále byly
k vidění na více místech Újezda.
Dále jsme mohli sledovat, jak z hydrantů 
a kanálů zurčí voda a v neposlední řadě
jsme zaznamenali častý výskyt služebních
vozů PVK (Pražské vodovody a kanalizace).
Dokonce i voda vytékající z kohoutků byla
jiná – zakalená. Co se vlastně s naší vodou
stalo? Byla situace nebezpečná? Nebyli
jsme informováni málo či pozdě? Bude se
to opakovat? A kdo za to může? Havárii ze
svého pohledu komentuje na této straně
starosta MČ Pavel Roušar. Újezdský Zpra-
vodaj o vyjádření žádal generálního ředi-
tele PVK Ing. Petra Mrkose a pro čtenáře
zmapoval situaci:
„Občané byli informováni po konzultaci 
s hlavním pražským hygienikem formou,
která odpovídá závažnosti mikrobiolo-
gické závady. Svoji informační povinnost
PVK nezanedbala a její forma byla odsou-
hlasena pražským hygienikem. Mikrobio-
logická závada byla velice nízká a ne-

Stále se můžete se svými pracemi hlásit do soutěže Jsem senior 
a žiji v Újezdě nad Lesy

3. -  5. 10. Výstava ovoce a zeleniny
v  Areálu snů, Staroújezdská 495, viz článek na str. 6.

4. 10. Neposedný pochod startuje v 10 hod. Více na str. 5.

6. 10. Příběh Újezda nad Lesy aneb od Kosmy do současnosti
Přednáška o stavebním vývoji Újezda n. L., od 17:30 hod
pořádá spolek Prampouch v budově ÚMČ P21 (str. 6)

7. 10. Petr John a posezení s kytarou od 17 hod v Levelu  
a dále každé úterý. Nabízíme speciality z grilu, vstup 
zdarma.

9. 10. SPCCH pořádá besedu s vycházkou, viz str. 6

10. - 11.10.   VOLBY

11. 10. Výprava „Na koni je to vždy prima“ z parku Na Čeňku 
do parku v Dolních Počernicích. Podrobnosti na str. 7

18. 10. Silent Scream, pop-rocková zábava k tanci i poslechu, 
20:00 v Levelu, vstup 50 Kč

23. 10. Říjnové oslavy vzniku samostatného českosloven-
ského státu, od 16:00 hod v parku a dále v divadelním 
sále MZŠ.

24. 10.  Podzimní výstava květin a vazeb, 13:00 – 16:00 hod 
v  Areálu snů

25. 10.  Podzimní výstava květin a vazeb, 9:00 – 12:00 hod 
v  Areálu snů

31. 10.  Dušičková  výstava květin a vazeb, 13:00 – 16:00 hod 
v  Areálu snů

Haloween v klubu Level od 20:00 hod

1. 11.    Dušičková  výstava květin a vazeb, 9:00 – 12:00 hod 
v  Areálu snů

5. 11.   POUTNÍCI, koncert bluegrassové a country kapely, 
od 20:00 hod v Levelu, vstup 150 Kč

8. 11. Újezdské muzeum slaví výročí 10 let od založení

11. 11. Vítání občánků pro přihlášené se koná od 9:00 hod 
v Levelu.

Fotografie je ze slavnostní vernisáže výstavy 
1. světová válka - Osudy vojáků a legionářů se
vztahem k Újezdu nad Lesy a okolí, která se ko-
nala 13. září t.r. Na fotografii vidíte své sousedy
z Újez-da n.L. a okolí, kteří se sdílením svých pa-
mětí a dochovanými cennostmi po předcích
stali spolutvůrci výstavy. O 32 osudech jejich
předků během 1. světové války hovoří také
kniha, která byla u příležitosti výstavy vydána.
Zvláštní poděkování patří žáku Michalu Thee-
rovi z 9.A, který po celou dobu příprav spolu-
pracoval s Muzejní radou a Komisí volnočaso-
vých aktivit na přípravě výstavy i na její insta-
laci. Výstava potrvá do 1. listopadu 2014, ote-
vřeno bude každou sobotu od 13 do 17 hodin.

Muzejní rada Újezdského muzea

Trable s pitnou vodou
Po napuštění vodovodního systému po jednodenní odstávce
pitné vody v úterý 9. září se následně ukázalo, že kvalita vody
neodpovídá vyhlášce a obsahuje znečištění, které není vy-
hláškou přípustné. Společnost Pražské vodovody a kanali-
zace (PVK) doručila postupně všem odběratelům v Újezdě
nad Lesy doporučení, aby ke konzumaci a ústní hygieně vodu
z vodovodu převařovali. Stalo se tak nejprve na Rohožníku,
druhý den bylo doporučení rozšířeno na celý Újezd. Společ-
nost PVK zrealizovala řadu nápravných a informačních opa-
tření. Způsob, kterým se PVK rozhodla spotřebitele infor-
movat - vylepením letáků na nemovitosti či vhozením letáků
do schránek, byl podle sdělení PVK postup standardní, adek-
vátní problému, který rozbor prokázal. Osobně jsem ade-
kvátnost postupu zjišťoval a konzultoval jej jak s krizovým
štábem hl. m. Prahy, tak s pověřenými pracovníky PVK. 
S generálním ředitelem PVK jsem se domluvil, že zveřejníme
všechna měření a jejich výsledky, včetně vyhodnocení všech

ohrožující lidské zdraví. Na patogenní bak-
terie (E.Coli aj.) byly všechny vzorky od po-
čátku negativní. Pokud by došlo ke kata-
strofickým situacím, byla by okamžitě
úplně přerušena dodávka vody a komuni-
kace a opatření by byla řízena krizovým
štábem hl. města. Po celou dobu trvání hy-
gienické závady nebude zákazníkům PVK
v dotčených oblastech fakturováno vodné.
Odečet bude proveden při řádné fakturaci
přes výpočet průměrné denní spotřeby
každého odběratele“, sdělil Zpravodaji 
P. Mrkos. Kontaminace byla zřejmě způso-
bena tím, že někdo má současně zapojen
vodovodní řad i soukromou kontaminova-
nou studnu. Při běžném provozu je tlak 
v řadu větší než v soukromém vedení, ale
při odstávce se poměry tlaku mění a dojde
tak k „nasátí“ kontaminované vody ze sou-
kromé studny do veřejného vodovodu 
a následně se kontaminace šíří dále do
oběhu. Bude provedena kontrola domov-
ních přípojek, aby se situace neopakovala.
V každém případě ÚZ doporučuje obča-
nům Újezda nad Lesy po příští odstávce
obezřetnost v používání vody, dokud si ne-
ověří, že je v pořádku.

Lucie Černá

Voda je základ života

V Ý Z V A !  
Vážení obyvatelé, pokud chcete konstruktivně přispět k řešení situace, velmi by
nám pomohlo, aby majitelé připojených studní nesobecky přehodnotili svůj pří-
stup k samozásobování vodou z vlastního zdroje a nenapojovali jej na veřejný
vodovod. Takové napojení je nezákonné a ohrožuje vodu i pro ostatní. Může jít 
i o připojení dávno pozapomenuté, nebo zdánlivě bezpečné. 
Ukazuje se však, že revize Vašich soukromých zdrojů vody je nutná!

pokračování na str. 2
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Sloupek zastupitelů

Aktuality z RMČ Zaměřeno na životní prostředí

Petr Duchek
Že je možné si za peníze všech udělat reklamu, ukázaly letní dny. Na nejvíce
frekventovaných místech  došlo v posledních dnech k různým úpravám. Ne
dříve, dle potřeb obyvatel, ale teď, dle potřeb lidí ve vedení radnice, lačnících
po volebním úspěchu. Křiklavou volební reklamou z veřejných prostředků je
i do všech schránek roznesený adresář služeb s úvodním slovem starosty.
Věřím, že občané na takovou péči na poslední chvíli neskočí.
Doslova za drzost bych ale označil v minulém čísle obsáhlé samochválení,
skládání účtů tzv. koalice ve zvláštní příloze ÚZ se zatajováním mnoha faktů.
Občané by ale měli vědět, že šlo vyloženě o soukromou propagaci z veřejných
peněz. Koalice totiž není volený útvar a tak účty může skládat pouze celé za-
stupitelstvo. Takto bylo občanům odepřeno právo na informace od všech jimi
zvolených občanů! Starosta a spol. tím opět porušil princip zastupitelské de-
mokracie, ale i zákon o Praze a znehodnotil význam své funkce. Opravdu pryč
s těmi „podvodníky“ či amatéry.

Michal Hartman / Otevřený Újezd
V roce 2010 jsme jako „občanská domobrana“ poprvé kandidovali a získali 3
zastupitele ze 17. Podařilo se dosáhnout změny.  Přepady kanalizace do lesa
již nevznikají. Na všechny kostlivce minulosti však takový mandát nestačil,
což nám mnozí dnes vyčítají. Vy sami přitom určujete, kdo a nakolik může si-
tuaci měnit.
Důsledky některých zaběhaných procesů z minulosti trvají.  Ať už je na jejich
konci kontaminace vodou z kanalizace, zanedbaná urbanistika Račíněveské
či  jiné.  Hoďte si proto s námi „6-ku“ a „nasaďte se do hry“, která už nikdy ne-
bude o Vás bez Vás. 
Chcete-li mne podpořit, zaškrtněte naši kandidátku jako celek. Získáme tak
17x větší podporu. Jsme tým a chceme spolupracovat. Usilujeme o řízení MČ
postavené na nezávislosti, odbornosti a důvěrné znalosti situace. Bez politic-
kých objednávek, protekce a korupce. Vítáme konstruktivní spolupráci a zku-
šenosti všech aktivních občanů.  Nehoníme se za příčkami žebříku velké
politiky, jde nám o místo, kde žijeme.

Pavel Janda / KSČM
Ještě jednou využívám sloupek zastupitelů. Budu se opět zabývat některými
věcnými příklady.
Příklad první, nový semafor: V praxi se ukazuje, že se ve špičkách tvoří kolony
směrem od Prahy až ke spořitelně, do Prahy až ke stavebninám. Vybudování
semaforu pro několik vozidel jedoucích od Sibřiny považuji za nesmyslné a za
plýtvání veřejnými prostředky. Průjezdnost to určitě nezlepší.
Příklad druhý, ulice Chmelická: Občané v této ulici byli nuceni téměř dva roky
se potýkat s prachem, s blátem a neprůjezdností. Údajným důvodem bylo za-
mýšlené budování kanalizace. A ejhle, je před volbami a ulice je alespoň čás-
tečně opravená i bez kanalizace. Není to podivné?
Podobných příkladů by bylo možno uvést mnoho.
Na závěr mě dovolte ještě jeden názor. Celé čtyři roky vládní koalice prosazo-
vala rozhodující záležitosti, často pochybné, většinou jednoho hlasu.
Z návrhů opozice nebyl přijat ani jeden. Proto se nedivím některým zastupi-
telům, že účast na jednání zastupitelstva považují za ztrátu času. Stejně ne-
mohou nic prosadit. Vždyť někdy i schvalování programu jednání trvá dvě
hodiny. Přesto jsem optimista a věřím, že po volbách dojde k výrazné změně
ve prospěch všech občanů.

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Vážení přátelé, spoluobčané,
po 4 letech opět žádáme o Vaší důvěru a podporu ve vol-
bách. Nechtěli jsme se stát politiky, ale stalo se. Nebylo nám
jedno, jak a kde žijeme, jaké vztahy panují kolem nás. Za nej-
větší úspěch uplynulého období považuji to, že jsme se ne-
zpronevěřili svým principům a ukázali, že politika se dá dělat
čistě, slušně a otevřeně. A nejen to. Politika se dá dělat 
s vámi! Pokud tento princip oceňujete, podpořte nás!
Celé 4 roky jsme čelili nechutným atakům opozice, která se
spojila s cílem vše zablokovat. Ztratili jsme spoustu draho-
cenného času v půtkách, které snad někomu připadaly zá-
bavné, ale kvalitu života v Újezdě nezlepšily. Naopak.
Přistoupí-li občané i volení zástupci na princip, že jediným
smyslem opozice je škodit a rozvracet, jsme na šikmé ploše.
Očerňování, pomluvy a poštvávání lidí proti sobě může na-
konec způsobit, že síly zla získají od voličů takovou podporu,

Vítání občánků 
a životní jubilea

Jak jsme již informovali v minulém čísle Zpra-
vodaje, vzhledem ke změně systému zjišťování
osobních dat občanů, zavedením základních
registrů, s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, nemá ÚMČ Praha
21 zákonnou možnost pořídit seznam naroze-
ných dětí a jubilantů v městské části. Tím je
vážně ohroženo pořádání vítání občánků 
a gratulování jubilantům. Vzhledem k tomu, že
se jedná o dlouholeté a zažité zvyklosti, žá-
dáme tímto rodiče nově narozených dětí a ro-
dinné příslušníky jubilantů, aby se přihlásili se
svým požadavkem o zařazení do vítání ob-
čánků, případně nahlásili své jubilanty. Vě-
říme, že tento nutný krok pochopíte a na
akcích se budeme nadále scházet v hojném
počtu. 
Prosíme proto také jubilanty a jejich rodinné
příslušníky, kteří v letošním roce dosáhnou
věku 70, 75, 80, 85, 90 – 100 let a více, s trva-
lým pobytem v Praze 9 – Újezdě nad Lesy, aby
nás kontaktovali nejpozději 30 dnů před
datem jubilea a oznámili nám datum narození
a adresu trvalého pobytu.
Kontaktní osoba:
Zdenka Vodová, vedoucí OOS, tel: 281012951,
e-mail: zdenka.vodova@praha21.cz
Lenka Drdlová, matrikářka, tel: 281012952, 
e-mail: lenka.drdlova@praha21.cz

Vítání občánků proběhne v listopadu 2014
a bude se týkat dětí narozených v období od
1. 1. 2014 do 30. 6. 2014,  přihlášených k trva-
lému pobytu v Praze 9 – Újezdě nad Lesy. 
Rodiče těchto dětí obdrží pozvánku s přesným
datem a místem konání akce.
Pokud máte zájem ještě se připojit s vašimi
nově narozenými dětmi k tomuto obřadu,
ozvěte se prosím nejpozději do 10. 10. 2014 na
níže uvedený kontakt a uveďte:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů
Kontaktní osoba: 
Ilona Hlaváčková, referentka OOS, 
e-mail: ilona.hlavackova@praha21.cz, 
tel: 281 012 959
Iveta Maczanová, referentka OOS, 
e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz, 
tel: 281 012 923
Děkujeme,                   Odbor občansko správní

Upozorňujeme čtenáře, že z důvodu konání voleb ve
dnech 10. a 17. října 2014 bude Místní knihovna pro veš-
keré služby čtenářům zcela uzavřena.

Jitka Kašparová, vedoucí knihovny

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
11. října Valdovská x Hrádková
od 09:00 do 13:00 hod Toušická (u spořitelny)

25. října Druhanická x Staroújezdská
od 09:00 do 13:00 hod Rohožnická (parkoviště u Alberta)

Karla Jakob Čechová / TOP09
Volební guláš
Volby se blíží. V Újezdě letos kandiduje celkem deset volebních uskupení,
hnutí a politických stran.
„Pestrá nabídka“, řekne si jeden. „Jak tohle skončí?“ napadne možná druhého.
Můj otec vždycky říkával, že na dobrý guláš (řekněme volební) není zapotřebí
příliš mnoho koření. Chutě se potom ztrácejí jedna v druhé. Zrovna jako v pří-
liš barevné koalici. Tři barvy, řekněme troje koření je na dobrý guláš tak 
akorát.
Rozhodnout ale musíte sami, zda budeme experimentovat, nebo  raději zůsta-
neme u vyzkoušeného koření.

Patří: starý nábytek, pohovky,
gauče, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty (např. staré boj-
lery).

Nepatří: živnostenský odpad, ne-
bezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, výrobky podlé-
hající zpětnému odběru (např. vy-
řazené elektrozařízení, TV a PC
monitory, počítače, lednice, mra-
záky).

VOK jsou hrazeny z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Termíny kon-
tejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Nejtková -  tel: 281 012 943.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V neděli dne 19. října 2014 a v neděli dne 9. listopadu budou přistaveny
od 9:00 – do 12:00 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad
na níže uvedených stanovištích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická 

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Kontejnery
se mohou ráno rychle naplnit a není možné je obratem vyměnit.
Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na
něj počkat 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 igeli-
tové pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte,
může vám být uložena pokuta. Dále upozor-
ňujeme, že pracovníci životního prostředí
budou provádět u jednotlivých kontejnerů jen kontroly. Každý si musí
svůj odpad do kontejneru odložit sám.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA B
27. října křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 15:00 - 15:20
pondělí křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 15:30 - 15:50

křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 16:00 - 16:20
křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 16:30 - 16:50
křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 17:00 - 17:20
křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 17:30 - 17:50
křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 18:00 - 18:20
křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 18:30 - 18:50

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy)
mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady: ba-
terie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje 
a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla
a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pes-
ticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní), zářivky a výbojky. 

KOMPOSTÁRNA BIOLOGICKÉHO ODPADU V PRAZE
Dřevčická ul., parc.č. 803/25, Praha 10 – Malešice 
/na rohu ulic Černokostelecká x Dřevčická/
Kompostárna je určena pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý
pobyt na území města, bezplatně; 

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

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

sobota od 7:00 do 15:00 hod 

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

Martina Nejtková, OŽPD

Rady č. 97-100 schválily:
- Archtektonickou a dispoziční studii 

„Dostavba MZŠ Polesná“
- Zadávací dokumentaci k veřejné za-

kázce malého rozsahu na služby na 
akci „Projekční a inženýrské činnos-
ti - Přístavba MZŠ Polesná“

- Realizaci opatření plynoucího z do-
pravního generelu „ZÓNA 30“ v se-
verozápadní části Újezda n.L.

- Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na 
provedení projektových prací na 
skautskou klubovnu Rohožník

- Záměr na podání žádosti do pro-
gramu Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy „Rozvoj výuko-
vých kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných 
územně samosprávnými celky“

- Vyplacení zůstatku
- Pravidla pro vydávání Újezdského 

zpravodaje a podávání inzerce
- Předložený záměr pronajmout 

112m2 prostor gynekologické ordi-
nace v P9, Živonínská 1630  MUDr. 
Lubomíru Mikulášovi, IČO 02667231 
za cenu 1. rok 900,-Kč/m2/rok, 2. rok 
1.200,-Kč/m2/rok a 3. rok a dále 
1.200,-Kč/m2/rok + inflační doložka

Souhlasila:
- s žádostí MUDr. Dastychové o vydá-

ní předběžného souhlasu se změ-
nou nájemce gynekolog. ordinace 
v objektu ZS Živonínská 1630, P9-
Újezd n.Lesy

- s rozdělením neinvetiční dotace 
z MHMP z odvodu z výherních hra-
cích přístrojů a jiných techn.zařízení 
za 4. čtvrtletí 2013 na kulturu, škol-
ství, zdravotnictví a sociální oblast

- s poskytnutím finanční částky ve 
výši 62.500,-Kč na spolufinancová-
ní grantu MHMP pro Školní spor-
tovní klub Újezd nad Lesy

Neschválila:
- nabídnutou cenu ročního nájem-

ného 600,Kč/m2 Ing. Jaroslava 
Dykasta za 36m2 nebytových pro-
stor ve ZS Živonínská 1630, P-9 
Újezd n.L. a schválila vyplacení zůs-
tatku předplaceného nájemného ve 
výši 164 498,50Kč firmě Ing. Jaro-
slav Dykast, IČO 688884419 v souvis-
losti s ukončením nájmu k 30. září
2014

Karla Jakob Čechová,
místostarostka

že nebude možné sestavit rozumnou koalici s partnery, kteří
potáhnou za jeden provaz a lidsky si budou rozumět. Na lidi
z koalice, jejich rodiny a přátele naházela opozice za 4 roky
tolik špíny, že jinak než zlo, to nazvat nelze.
Chceme přesto pokračovat v práci, která přináší dobré vý-
sledky. Chceme sestavit koalici s partnery, se kterými bu-
deme stavět na slušnosti a schopnosti činit kompromisy 
v zájmu života kolem nás. 
Proto potřebujeme ještě více podpory, než před čtyřmi lety. 
Nezůstaňte prosím stranou a získejte nám podporu u svých
přátel a známých, budeme ji potřebovat. Nezklameme vás!

Jak jsme již čtenáře informovali, měli zastupitelé možnost
jednou za rok využít více, než povolených 1000 znaků do
svého sloupku. Maximálně do 1500 znaků. Tentokrát toho
využili zastupitelé  P. Janda a starosta P. Roušar.            -red -

Trable s vodou pokračování ze str. 1

postupů a opatření, která v PVK realizovali. Ob-
čany Újezda chci ubezpečit, že naše městská
část je připravena k jakékoli potřebné součin-
nosti, o kterou by PVK požádala.
Zajistili jsme bezproblémový chod škol a ško-
lek, navíc jsme informovali všechna zdravot-
nická a restaurační zařízení. Dle sdělení újezd-
ských lékařů v tom samém období doznívala
střevní chřipka, která se šířila ještě v době před
odstávkou vody a nebylo možné určit, zda
zdravotní problémy dětí jdou na vrub zhor-
šené kvalitě vody či nikoli. PVK přislíbila ověřit
kvalitu vody na adresách, kde máme hlášené
zdravotní potíže.
Na úřadě jsem stanovil pracovní komisi, která
všechny poznatky vyhodnotí a doporučí, jak se
v podobných situacích zachovat. Jednu zá-
sadní věc však tato nehoda odhalila okamžitě
- nemáme informační systém, kterým lze v po-
dobných případech občany rychle informovat.
A tuto věc budu řešit ihned, abychom napříště
nebyli odkázáni na postup PVK a četbu vývě-
sek na vratech, což v dnešní digitální době sku-
tečně nepovažuji za nejrychlejší a nejúčinnější
informační kanál.

Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21

Omlouváme se zastupiteli O. Štroufovi za 
mylnou informaci v minulém čísle ÚZ. 

Nebyl zastupitelem do 2012, ale naopak 
od té doby.                                            -red-
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Pro každého závodníka újezdského taekwondo byl přelom července a srpna ne-
trpělivě očekávaným. Konalo se totiž naše tradiční letní soustředění. Již počtvrté
jsme vyrazili do Malých Svatoňovic v Podkrkonoší. Naše soustředění, jak nám dají
jeho účastníci jistě za pravdu, je kombinace náročných tréninků, potu, dřiny 
a spousty zábavy. 

Sběr textilu
Na Masarykově
základní škole 
v Polesné 1690
proběhne jako
každoročně 
tradiční chari-
tativní sběr 
použitelného

textilu, obuvi a hraček.

Kdy: středa 15. října 2014
7:00 –  7:40 hod

13:30 – 14:30 hod

Kde:  rampa u školni jídelny 
II. stupně

Mgr. Jana Holasová, 
Ing. Dana Brousková

Sportovní klub
SK JOKY
Přijímá do oddílu volejbalu děvčata 
a chlapce ročníku 2005 a starší. 

Trénujeme ve středu od 16:00 hod
a v pátek od 15:00 hod ve sportovní hale v Běchovi-
cích (vlevo od Starokolínské směrem na Prahu).

Oddíl se za finanční podpory MČ Praha 21 účastní mi-
strovských soutěží.

Za SK JOKY 
Petr Plzenský – trenér oddílu

tel: 732 954 394
e-mail: plzenskyp@seznam.cz

Chůze pro zdraví
Celé léto, každou středu odpoledne, chodily členky SPCCH s holemi nordic wal-
king na kondiční vycházky. Klánovický les prochodily křížem krážem, od čis-
tičky na Blatově po Úvaly, z Xaverova na klánovické nádraží, nebo od
koupaliště v Klánovicích přes Štamberk do Újezda. Poznávaly nejenom les
kolem Újezda nad Lesy, ale i široké okolí. Jedna vycházka byla z Běchovic do
zámeckého parku v Dolních Počernicích, další vedla do Koloděj na vyhlídku
za kostelem, nebo z Rohožníku do Škvorecké obory. Dámy, kterých se pokaždé
sešlo deset až dvanáct, kilometry příliš neměřily, ale v pohybu byly pokaždé
dvě až tři hodiny. Tyto vycházky absolvovaly v pohodě i dámy dříve narozené
(průměrný věk 79 let). Jejich svěžest a vytrvalost je možno pouze závidět a přeji

jim, ať jim ještě dlouho vydrží. Eva Štrasmajrová

Pro MŠ Sluníčko poslední týden dovo-
lené, pro soukromé Baby centrum V za-
hradě běžný provoz…...tak by se dal
charakterizovat čas, kdy za námi do na-
šich dvou zařízení pro práci s před-
školními dětmi zavítala vzácná italská
návštěva. A kdo za toto milé setkání na
sklonku prázdnin vlastně „může“?
První iniciátorkou byla slovenská stu-
dentka, žijící již 20 let v Itálii, v oblasti
Venezia – Alena. Protože se věnuje
práci s dětmi, rozhodla se doplnit si
vzdělání na jedné z tamních univerzit  -
její přesný název zní – Instituto Univer-
sitario Salesiano Venezia - IUSVE. A jeli-
kož zkušenou pedagožku Alenu stu-
dium velmi zaujalo a problematika
školství v Evropě ji začala více zajímat,
rozhodla se uskutečnit „Projekt“, při
kterém každoročně vyjíždí společně 
s dalšími členy IUSVE do jedné evrop-
ské země a snaží se poznat zdejší škol-
ství opravdu reálně.  Dalšími lidmi, bez
jejichž ochoty a snahy by se setkání ne-
mohlo uskutečnit, byly majitelky sou-
kromé organizace, působící na území
Újezda nad Lesy již 10. rokem, Lucie Jir-
sová a Blanka Hudečková. A v nepo-
slední řadě se velmi ochotně a s velkým

zájmem připojila i ředitelka státní MŠ
Sluníčko Ivana Huttová a ostatní paní
učitelky. Italská IUSVE financovala
tento projekt prostřednictvím dotací 
z evropských fondů, šlo o promyšlený
a připravený projekt, jehož realizace
bude mít do budoucna, v což všichni
doufáme a věříme, další pokračování 
a přispěje k rozvoji školství v evrop-
ských zemích.     
Den první – úterý, navštívila italská vý-
prava zmiňovanou státní školku MŠ
Sluníčko, sídlící ve třetím patře zdejší
ZŠ. Celkem se jí zúčastnilo 14 italských
zástupců univerzity, ředitelů škol, jeslí,
učitelek státních i soukromých škol 
a dvě řádové sestry, působící v církev-
ním zařízení. Mezi všemi ženami byl 
i jeden muž – ředitel. Společně s paní
učitelkami si prohlédli veškeré prostory
a za pomoci slovenského překladu se
dozvěděli veškeré informace o provozu
školky. A protože je italská povaha
velmi bezprostřední a temperamentní,
měli jsme si všichni co vyprávět. Zají-
malo je financování, provoz, děti, spo-
lupráce s rodiči a zdejší státní systém
zřizování škol. Při opravdu skvělém po-
hoštění, které připravila a obstarala

naše paní kuchařka Marcela Nováková,
se povídalo tak, že se nikomu nechtělo
rozloučit. Hosté měli připraveny vý-
borné typické české chlebíčky a zákus-
ky, kávu a nealko pití. To, že jim oprav-
du chutnalo, nemuseli vyjadřovat slovy,
o tom svědčily prázdné talíře. Toto set-
kání bylo opravdu upřímné, srdečné 
a velmi milé a zanechalo příjemné doj-
my. Nikdo nelitoval takto prožitého půl
dne dovolené a při loučení jsme si
všichni přáli, aby toto setkání nebylo
posledním. 
Den druhý – středa, pokračovala stejná
výprava italských pedagogů v návštěvě
soukromého Baby centra V zahradě.
Zde byl čilý provoz a tak mohli všichni
vidět práci s dětmi v plném proudu.
Školka má za sebou 10 let provozu 
a majitelky mají již bohaté zkušenosti 
s provozem a prací s předškolními
dětmi. Italský tým zajímaly především
právní podmínky provozu soukromých
školek v ČR a rozdíly mezi státním 
a soukromým zařízením. Kladně hod-
notili nejen práci s dětmi (Babycentrum
je otevřeno každoročně v průběhu ce-
lých prázdnin), ale především se jim lí-
bilo příjemné rodinné prostředí, od-
bornost personálu a individuální přís-
tup (variabilní doby odchodu a pří-
chodu, různé typy docházky, systém
pojištění nepřítomnosti atd.) Diskuze se
vedla o rozdílech ve fungování soukro-
mého předškolního vzdělávání v Itálii,
což je hodně zajímavé a také přínosné.
Také zde na hosty čekalo občerstvení,
tentokrát, po dohodě s MŠ Sluníčko ve
formě našich oblíbených jednohubek
různých druhů a sladkých moučníků.
Setkání bylo opět velmi příjemné a obo-
hacující, nenásilné a přátelské.
Přejme si tedy všichni společně, aby
naše spolupráce byla přínosná, jak pro
pedagogy, manažery a ředitele, tak
především pro všechny děti a aby tato
návštěva byla začátkem dlouhodobé
snahy o zlepšování českého školství. 
Jak se říká, i z maličkostí jsou velké věci.   

text a foto týmy MŠ Sluníčko 
a Baby centra V zahradě

Denní rozvrh se již několik let nemění. Ranní běh, dva hlavní dvouhodinové tré-
ninky a večerní hodinový trénink zaměřený na techniku nebo posilování. Změnou
oproti minulým soustředěním bylo však přibrání jedné tréninkové skupiny, takže
pro spoustu cvičenců to bylo jejich poprvé. Včetně trenérů nás do Svatoňovic vy-
jelo 61. Toto číslo také velmi vypovídá o síle našeho závodního týmu.

Celý týden byl naším hostem korejský mistr Lee Youn Jae, držitel sedmého Danu
a trenér reprezentace poomse (technické sestavy). Nepodílel se jen na přípravě
újezdských poomsařů, ale připravoval i perné chvíle našim zápasníkům. Kromě
něj se o tréninky starali hlavní trenér Marek Doxanský se svými asistenty Davi-
dem Krčilem, Robertem Husákem, Pavlem Pospíškem a Marošem Novákem.
Funkci zdravotnice bravurně zvládla  Romana Baštová.

Pro mladší závodníky byla také letos připravena celotáborová hra. Mezi už tak
náročnými tréninky děti soutěžily o vítězné body do hry a na konci týdne si ví-
tězný tým vychutnal sladkou odměnu. Zvládli jsme výlet do Adršpašských skal 
s plavbou na lodi jménem „Titanic 2“. Nechyběla ani noční bojovka a na konci
týdne jsme se všichni sešli u táboráku a nad opečenými buřty hodnotili. Jen má-
lokomu se chtělo domů.

Bez obětavých trenérů a pomoci rodičů by to nešlo, takže jim opravdu děkujeme.
Díky patří i Úřadu městské části Praha 21, jelikož toto soustředění bylo podpo-
řeno v rámci grantového řízení MČ Praha 21. 
Za vedení Kangsimu chci poděkovat také všem účastníkům za to, jak tvrdě celý
týden dřeli. Věřím, že jejich snaha se odrazí v podzimních výsledcích na turnajích.

Pavel Pospíšek
Kangsim Dojang

foto Kansim Dojang

Rybáři v Újezdě nad Lesy budou lovit  v sobotu 18. října
2014 chovný rybník u klubovny Místní organizace.
Akce je spojena s možností zakoupení ryb. Prodej bude
probíhat od 9:00 do 12:00 hod na nádvoří klubovny.

Výbor MO ČRS

Letní soustředění újezdských
taekwondistů

Výlov rybníka

V MŠ Sluníčko a Baby centru V zahradě 
zněla koncem léta italština
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Na nádraží Klánovice
je stále stavební ruch
Vážení občané Újezda nad Lesy a Klánovic,
chtěl bych vás opět jménem vedení stavby „Moder-
nizace trati Praha Běchovice – Úvaly“ stručně sezná-
mit s dalším postupem výstavby v měsíci říjnu 2014. 
V prostoru železniční zastávky pokračují práce na 
2. koleji, tedy na straně u Klánovic. Na většině objektů
již byly dokončeny demoliční a výkopové práce a pro-
bíhá nová výstavba.
Během října bude v prostoru zastávky obdobně, jako
v předchozích postupech, vybudován nový železniční
spodek a svršek vč. nového úrovňové nástupiště.
Bude provedena repase přístřešku u provozní bu-
dovy a bude pokračovat výstavba protihlukových
stěn u koleje č. 2.
Taktéž bude finišovat výstavba nového podchodu 
a vnitřního vybavení, včetně orientačního systému
pro cestující.  
Pro cestující směřující do Prahy je nutné stále použí-
vat přístup k provizornímu nástupišti ulicí „U Trati-
vodu“ a dále průchodem přes lesík, na jehož konci je
též umístěn označovač jízdenek. Další označovač jíz-
denek a prodejní automat je umístěn u vstupu do
provozní budovy.
Občany Klánovic žádám, aby zvážili alternativní va-
riantu přístupu, a to ulicí „Bydžovskou“ a dále ulicí
„Aranžerskou“. Prostor před stávajícím a novým pod-
chodem bude značně omezen z důvodu dokončování
prací na podchodu, respektive na jeho zastřešení 
a také výstavbou protihlukové stěny v tomto prostoru.
Žádám Vás, abyste v rámci svojí bezpečnosti při prů-
chodu staveništěm dbali zvýšené opatrnosti a res-
pektovali pokyny zástupců stavby.
Závěrem bych rád poděkoval zástupcům městských
částí, Policii ČR, Městské Policii i Vám občanům za
vstřícnost a pochopení při realizaci této velké stavby.

Ředitel stavby                                             Tomáš JOHN

Mapa trestných činů po-
může zvýšit bezpečnost

v Újezdě
Dohodli jsme se s Policií ČR, že budeme jednou mě-
síčně zveřejňovat na webových stránkách úřadu
mapu kriminality v Újezdě nad Lesy. V rámci aktua-
lizace našich webových stránek jsme vytvořili sys-
tém, ve kterém Policie ČR bude v měsíčních cyklech
pravidelně lokalizovat všechny trestné činy v mapě
včetně kategorií trestních činů i krátkého popisu 
a sazbě, která pachateli hrozí. Občané se tak mohou
dozvědět, zda je jejich okolí bezpečné, či jaké trestné
činy jsou v bezprostřední blízkosti nahlášeny. Mohou
tak zvýšit svou ochranu či zabezpečení svého ma-
jetku, nebo být pouze obezřetnější a podezřelé si-
tuace policii včas hlásit. Měsíčně doplňovaná mapa
bude sloužit i jako podklad k instalování dalších bez-
pečnostních kamer, které mají výstup na úřadovnu
Policie ČR. Chceme, aby byl Újezd nad Lesy jednou 
z nejbezpečnějších městských částí a mapa krimina-
lity i kamerový systém budou sloužit ke zvýšení bez-
pečnosti v naší městské části. Aktuální mapu
naleznete na www.praha21.cz v tématu bezpečnost.

Pavel Roušar

Muzejní rada Újezdského
muzea, MČ Praha 21

zvou na výstavu

ÚJEZDSKÉ 
MUZEUM SLAVÍ

2004 -2014

10
Slavnostní vernisáž výstavy

se koná v Újezdském  muzeu 
8. 11. 2014 od 10 hodin.

Výstava potrvá do 27. 12.
2014

Vloudila se chyba… Rekapitulace Slibů
je nyní úplná
Na základě upozornění zastupitele Duchka, že rada MČ původně přijala 83 priorit, ale ve své 
rekapitulaci uvedla pouze 55 slibů, jsem nechal tuto situaci prověřit. Omlouváme se čtenářům -
z uveřejněného seznamu skutečně část vypadla a tak zkráceně doplňujeme chybějící část článku
„Splnila koalice sliby občanům z koaličního programu 2010?“

Byl jsem požádán, abych za ÚMČ
P21 reagoval na tento leták, který
byl začátkem září distribuován do
schránek na Blatově.

ÚMČ Praha 21 neeviduje žádnou žá-
dost ani záměr na realizaci výstavby
výrobních hal a skladů v oblasti 
„V Ladech“ – ulice Barchovická / Beč-
vářská a ani nikde jinde v Újezdě nad
Lesy. Informace uvedené v letáku
jsou tedy značně zavádějící a čistě
účelové.

Zastupitelstvo MČ Praha 21 na svém
20. jednání dne 22. 9. 2014 nepodpo-
řilo změnu územního plánu z pů-
vodní kategorie VN (nerušící výroba)
na kategorii OB (území čistě obytné). 
Neznamená to však, že na tomto
území v budoucnu vzniknou výrobní
haly či sklady, protože toto územní
plán neumožňuje. 
Územní plán definuje kategorii VN
jako území nerušící výroby, území
sloužící pro umístění zařízení služeb
a výroby všeho druhu, včetně skladů
a skladovacích ploch, která nesmí
svými vlivy narušovat provoz a uží-
vání staveb a zařízení ve svém okolí 
a zhoršovat životní prostředí nad 
přípustnou míru.    

Josef Roušal, 
vedoucí OMI

1. Zveřejňování uzavřených smluv včetně těch 
minulých. Stalo se.

2. Pravidelné besedy se starostou (popřípadě dal-
šími členy rady MČ). Stalo se.

3. Úzká spolupráce s okolními MČ a obcemi. 
Stalo se.

4. Revize a rozdělování finančních prostředků 
sportovním a zájmovým organizacím. Stalo se.

5. Vyrovnaný rozpočet. Stalo se.
6. Finanční audit. Stalo se částečně. Byla prove-

dena řada dílčích auditů v průběhu celého 
volebního období. Počáteční koalice se však 
neshodla na účelu a rozsahu finančního au-
ditu a plánovaný finanční audit na počátku 
volebního období nebyl proveden.

7. Revize projektu plánované přístavby úřadu. 
Stalo se.

8. Analýza možnosti získání finančních pro-
středků z grantů EU. Stalo se částečně. S ohle-
dem na skutečnost, že pravidla a oblasti 
podpory pro nové programovací období ne-
byla stanovena, MČ se snažila využít všech 
dostupných dotačních titulů, které pro MČ 
byly k dispozici. Tato analýza má však velký 
význam pro následující období a měla by být 
realizována.

9. Hospodárné a průhledné nakládaní s finanč-
ními prostředky a s majetkem obce. Stalo se.

10. Neproplácení faktur bez důkladné fyzické kon-
troly kvality provedené práce a termínu pře-
dání. Osobní zodpovědnost pracovníků úřadu. 
Stalo se.

11. Vytvoření kvalitní a závazné koncepce rozvoje 
obce ve spolupráci s externími architekty a od-
borníky na tvorbu a přeměnu veřejných pros-
tor. Promítnutí koncepce rozvoje MČ do územ-
ně plánovací dokumentace s cílem dosažení 
dlouhodobé využitelnosti. Stalo se částečně. 
MČ se svými připomínkami podílela na vzniku 
Manuálu pro tvorbu veřejného prostoru, vyda-
ného hl. m. Prahou a závazného pro městské 
organizace. Naše MČ se hlásí k závazku po-
stupovat ve shodě s tímto manuálem, avšak 
RMČ tento dokument ještě neschválila.

12. V rámci koncepce obce upřednostnění rozvoje 
infrastruktury a veřejného vybavení nad dal-
ším plošným zvětšováním obce a devastací 
okolní krajiny. Stalo se částečně. Tento kon-
cept je dlouhodobě projednáván v Komisi 
územního rozvoje a závěry jsou využívány v ří-
zeních, kde je městská část účastníkem. Do-
kument, který by městskou část k takovému 
chování zavázal, však doposud nebyl schválen.

13. Zvýšení dostupnosti mateřských školek. 
Stalo se.

14. Stanovení jasných kritérií pro příjem dětí do 
MŠ a vyvěšení výsledku výběru dětí do MŠ na 
webu MČ Praha 21. Stalo se.

15. Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ. Stalo se 
částečně. Jedná se o dlouhodobý proces od-
startovaný vytvořením koncepce školství a po-
stupným realizováním jednotlivých opatření.

16. Užší spolupráce s vedením školy a školských 
zařízení. Stalo se.

17. Zvyšování kvalifikace vyučujících na ZŠ. Stalo 
se částečně. Jedná se o dlouhodobý proces od-
startovaný vytvořením koncepce školství, kde 
je tento cíl obsažen. Škola je zavázána postup-
ně realizovat jednotlivá opatření.

18. Zavádění sportovních tříd. Nestalo se. Koalice 
ustoupila od tohoto záměru.

19. Dodržování tradičních svátků a akcí v MČ. 
Stalo se.

20. Podpora rozvoje, fungování divadla a divadel-
ních kroužků pro děti v naší MČ. Nestalo se. 
Divadelní kroužek se nepodařilo založit.

21. Iniciace vzniku, rozvoje „kroužků“ a sportov-
ních klubů pro děti v naší MČ. Stalo se.

22. Zvýšení dostupnosti sportovišť a ploch pro trá-
vení volného času pro širokou veřejnost. 
Stalo se.

23. Podpora místních sdružení a spolků. Stalo se.
24. Prověření možnosti výstavby domova pro se

niory a zpracování studie financování jeho 
výstavby a provozu. Stalo se částečně. Byla 
prověřena možnost a požadavky na potřebu 
výstavby domova seniorů. Realizace záměru 
byla pozastavena z důvodu upřednostnění 
terénních služeb, které jsou v poskytování 
péče komplexnější, vstřícnější ke klientům 
a investičně méně náročné.

25. Rozšiřování pochůzkové pečovatelské služby. 
Stalo se.

26. Zajištění komfortnějšího servisu pro seniory, 
kteří vyžadují částečnou péči. Stalo se.

27. Podpora možnosti sociálního bydlení pro fi-
nančně slabé rodiny. Stalo se částečně. MČ 
podpořila řadu žadatelů, nebyl však vytvořen 
a schválen koncept, za jakých podmínek je 
tato podpora oboustranně výhodná. Podpora 
je stále řešena ad hoc.

28. Společné vytváření veřejného prostoru a dia-
logu mezi nejstarší a nejmladší generací a je-
jich začlenění do života obce. Stalo se.

Roušar Pavel, starosta MČ

Jsme spokojeni s místem, kde žijeme?
Spokojenost občanů a způsob jejich mobility
(přepravy) jsme zjišťovali v jarních měsících
tohoto roku pomocí vyškolených studentů
středních škol v domácnostech náhodně vy-
braných občanů. Dotazník vyplnilo 305 ob-
čanů. Použili jsme standardizovaný evrop-
ských dotazník ze sady ECI  (European Com-
mon Indicators, Spokojenost s místním spo-
lečenstvím, Mobilita a místní přeprava.

Spokojenost s místním společenstvím

Z šetření vyplývá, že většina respondentů
(89,3 %) je s životem v městské části Praha
21 spokojena. Více jsou spokojeni muži,
osoby méně vzdělané, lidé ve věku 21–30 
a 61–70 let a zaměstnaní či na rodičovské
dovolené. Nejnespokojenější skupinou jsou
nezaměstnaní (18,2 % nespokojených). Nej-
spokojenější jsou občané bydlící na sídlišti
Rohožník.

Respondenti odpovídali na dotazy týkající se
míry spokojenosti s různými službami, s je-
jich kvalitou a dostupností. Uvádíme některé
výsledky.

Výsledky indikátorů lze porovnávat s jinými
městy ČR, registrovanými v Agendě 21. V po-
rovnání s nimi jsou naši občané na šestém
místě spokojenosti z celkových třiceti tří
měst.

Mobilita a místní přeprava

Respondenti do dotazníku zaznamenávali,
jaký ze sedmi možných způsobů dopravy ve
sledovaný den využili. Z výsledků vyplývá, že
největší podíl cest byl uskutečněn osobním
automobilem (48,5 %). Druhý nejčastější způ-
sob dopravy byl potom veřejnou hromadnou
dopravou – autobusem, vlakem, metrem
nebo tramvají (37,2 %). 
Oproti jiným městům byl nízký počet cest us-
kutečněn pěšky (9,3 %). Minimální podíl
počtu cest byl tvořen cestami na kole (3,6 %)
a na motocyklu (1,5 %). 
Různé způsoby dopravy je možné kvalifiko-
vat z hlediska udržitelnosti jako udržitelné –
pěší cesta, cesta na kole, použití hromadné
dopravy – a neudržitelné – cesta autem, taxi
nebo na motocyklu. 
Následující graf ukazuje vyrovnanost udrži-
telných (50,1 %) a neudržitelných způsobů
dopravy (49,9 %). 
Městská část Praha 21 se tímto výsledkem

řadí k výrazně neudržitelným místům.

Kompletní výsledky dotazníkového šetření
naleznete na www.praha21.cz nebo můžete
požádat o jejich zaslání na emailové adrese: 
iva.hajkova@praha21.cz.

Iva Hájková, 
OŠKMA21

Můžeme nahlížet do účtů radnice
Náš úřad již čtvrtým rokem zveřejňuje veškeré smlouvy,
které uzavírá. V rámci transparentnosti úřadu v letoš-
ním roce přistupujeme k pravidelnému zveřejňování 
seznamu faktur a objednávek. Občané tak mohou sle-
dovat finanční toky až na úroveň jednotlivých plateb.
Seznam objednávek i faktur bude zveřejňován vždy ku-
mulativně od počátku roku k danému měsíci a to
zpětně za předchozí měsíc. Souběžně budou zveřejněny
finanční reporty, týkající se účetnictví a rozpočtu MČP
21. Transparentnost a otevřenost byla jedna z priorit
současné koalice. Úřad postupně pracuje na propojení
všech systémů pro automatizované publikování dat na
webových stránkách. Roušar Pavel, starosta MČ

Získali jsme dotaci OPPK 
na digitalizaci stavebního úřadu

Naše žádost o dotaci na digitalizaci dokumentů na sta-
vebním úřadě byla úspěšná a MČ získala celkem 3,8 mil.
Kč se spoluúčastí 7,5 procent. Může tak realizovat pro-
jekt, který počítá s digitalizací všech nových podkladů,
které projdou stavebním odborem nebo spisů, se kte-
rými stavební úřad bude aktuálně pracovat. Původně
zamýšlený záměr digitalizovat veškerou dokumentaci 
z archivu byl z důvodu finančních nároků zúžen. Po rea-
lizaci projektu dojde postupně ke změně způsobu zpra-
cování jednotlivých žádostí a občané, kteří budou mít
přístup ke stavební dokumentaci v řízeních, ve kterých
jsou účastníci, získají přístup k digitální podobě předlo-
žené dokumentace. Součástí projektu je i stanovení ce-
lého procesu budoucího řízení a nahlížení do spisu.

Iva Hájková, OŠKMA21
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Práce a děti pod jednou střechou aneb COWORKING
v Centru pro rodinu ZASTÁVKA

Neposedný pochod
V sobotu 4. října 2014 se společně vydáme na Neposedný pochod. Jeho cílem je propojit jednotlivé lokality, 
v nichž občanské sdružení Neposeda působí, a zároveň podpořit zdravý
životní styl. Vydáme se od budov nádraží – v Klánovicích, Horních Po-
černicích a Kyjích – a sejdeme se v areálu Staré Pošty, kde bude při-
chystané občerstvení, dětské divadélko a hudební doprovod. Akce se
koná pod záštitou starosty MČ Praha – Běchovice Ing. Ondřeje Mar-
tana, starosty MČ Praha 21 RNDr. Pavla Roušara, starosty MČ Praha
14 Bc. Radka Vondry a starostky MČ Praha 20 Hany Moravcové. Při-
dejte se k nám a poznejte blíže své spoluobčany! Těšíme se na Vás!

Mgr. Ivana Štefková

Po dlouhém a především obtížném rozho-
dování jsme se rozhodli s koncem srpna
2014 ukončit činnost Centra pro rodinu 
v Lomecké ulici v Újezdě n. L. Toto roz-
hodnutí je pro nás velmi bolestivé, protože
tak zanikne hojně využívané a důležité
místo setkávání obyvatel MČ Praha 21, na
kterém jsme každý z nás nechali kus
svého života. Zároveň však citelně vnímá-
me, že tyto prostory nelze využívat v sou-
ladu s potřebami místních rodin a nelze 
v nich naši činnost dále rozvíjet. Rádi by-
chom touto cestou poděkovali Vám všem,
kteří jste nám pomáhali, zapojovali se ak-
tivně do činnosti a podporovali nás. 
Zároveň Vás zveme a těšíme se na shle-
dání v nově vznikajícím Centru pro rodinu
Zastávka v KD Kyje.  Na této stránce naj-
dete pozvánku na Coworking, který se
právě rozbíhá a další aktivity na sebe jistě
nenechají dlouho čekat. Více informací
najdete  na www.neposeda.org/zastavka.

Markéta Jáchymová,
zástupce ředitelky

s otevřenou náručí .
Rád bych pozval
všechny příznivce
fotbalu na mnoho
podzimních víken-
dových zápasů ma-
lých i velkých fot-
balistů v Újezdě,
rozpis zápasů a další
informace o našem
klubu najdete na
stránkách 
www.fkujezd.cz

Martin Mora, 
předseda klubu,

foto a obrázky 
archiv klubu

Ukončení činnosti
Centra pro rodinu
v Lomecké ulici

Nultý ročník
Újezd Festu

Jako rozloučení s prázdninami se 30.
srpna uskutečnil na Multifunkčním
hřišti nultý ročník country festivalu,
který přilákal odhadem 1 800 návštěv-
níků.
Malé i větší děti si přišly na své v dopro-
vodném programu od cirkusového před-
stavení přes nejrůznější soutěže, tombolu,
rýžování zlata, výuku street dance až po
japonského samuraje, fakíra a šermíře.
Akci uváděl netradiční moderátor Miroslav
Etzler.
Největší dík patří hlavnímu pořadateli
Zdeňku Růžičkovi, který je sám vynikající
muzikant. (Bohužel jeho produkce se do
nabitého programu nevešla. Tak snad
příště?)
Ke zdárnému průběhu celé akce přispěli
kromě přímo luxusního počasí i dobrovol-
níci z řad místní organizace ANO 2011 a je-
jich přátel.
Vrcholem dne byla samozřejmě vystou-
pení bluegrassových a country kapel.
Je skvělé, že se podařilo zajistit vystoupení
tak kvalitních kapel již na nultém ročníku
festivalu, takže se již těšíme, co nás čeká
na ročníku prvním. (A třeba za „pár“ let
také devadesátém?)

Jaroslava Vašíčková

Organizace Neposeda, která po-
skytuje prorodinné aktivity již od
roku 2006, zahajuje od října novou
službu pro rodiče s malými dětmi.
Projekt Práce a děti pod jednou
střechou, jedním slovem Cowor-
king, poskytuje plnohodnotný sdí-
lený pracovní prostor včetně
internetového připojení a mož-
nosti zapůjčení dvou notebooků.
To vše s kvalitní péčí o děti v naší

herně. Umožníme tak rodičům vy-
stoupit z domácí izolace a zaměřit
se také na vlastní osobní rozvoj. Re-
zervaci místa můžete učinit již teď
v Centru pro rodinu pod jménem
ZASTÁVKA v Kulturním domě v Ky-
jích.
„Jako maminka dvou dětí vím, že
je setkávání se s druhými lidmi ve
stejné životní etapě velmi inspira-
tivní a povzbuzující. Dětem i rodi-

čům to jen prospívá,“ říká koordi-
nátorka projektu Markéta Jáchy-
mová. 
Aktuality o projektu můžete sledo-
vat na našich webových stránkách
– www.neposeda.org/zastavka –
nebo na našem facebookovém pro-
filu – www.facebook.com/Nepo-
seda. Těšíme se na Vás!

Markéta Jáchymová, 
zástupce ředitelky

marketa@neposeda.org

Fotbalisté v Újezdě 
slavili 90 let
Dovolte mi pár slov o našem klubu 
a novinkách na začátku nové sezóny.
Začnu-li sportovní stránkou, mladí fot-
balisté (a fotbalistky!!) nám dělají ra-
dost, máme v současné době osm
mužstev ve všech mládežnických kate-
goriích, většinou hrají nejvyšší pražské
soutěže. Za to patří dík všem trenérům
mládeže, kteří se dětem věnují. Dělají
to opravdu dobře, i díky nim jsme se za-
řadili mezi 10 největších klubů v Praze,
co se týká mládežnické kopané. Letos
se pokusíme s A mužstvem dospělých
postoupit zpět do pražského přeboru.
Pokud navážeme na jarní část loňské
sezóny, kdy mužstvo hrálo velmi dobře
a využijeme potenciál nového trenéra 
a mladých vlastních odchovanců, tak
věřím, že by se nám to mohlo podařit. 
V loňském roce jsme získali dva inves-
tiční granty od Magistrátu hl. m. Prahy,
díky kterým jsme mohli vybudovat
nové oplocení tréninkového areálu na
Blatově a především předělali ne-
funkční odvodňovací drenáže a založili
nový trávník na hlavním hřišti v ulici
Čentická. S dofinancováním grantu
nám pomohla MČ v Újezdě, za což jí
patří také poděkování. 
Nové hřiště bylo otevřeno 6. 9. 2014 
v rámci oslav 90 let Újezdské kopané 
a to zápasem veteránů reprezentace
ČR s našimi bývalými borci. Oslava se
myslím velmi povedla, přišlo mnoho
přátel újezdského fotbalu a všichni
jsme si to velmi užili.
Rád bych také naprosto veřejně a ote-
vřeně poděkoval naším sponzorům,
kteří nám pomáhají a bez kterých by to
nešlo, jelikož penězovody ze státních
zdrojů do amatérského sportu jsou
zatím velmi omezené. Dík patří přede-
vším borcům z firmy Hobst a Civest,
tradičním dlouholetým partnerům,
kteří se k nám nikdy neotočí zády,
Zdeňkovi Novákovi, který dodává klo-
básky a další uzenářské produkty nejen
na ligové stadióny, ale i do Újezda a ješ-
tě k tomu nezapomene přibalit každo-
roční sponzorský dar a nově také bor-
cům z firmy Play Games, provozujícím
v Újezdě kasino ZIPO, kteří dali letos ne-
malou sumu na sportovní vybavení pro
naše nejmenší „kopálisty“. Pokud tento
odstaveček bude inspirovat jiné poten-
ciální sponzory, tak se jim rozhodně ne-
budeme bránit, naopak je přivítáme 

Užili jsme si Den
zdraví a Újezdské
kolodění
MČ Praha 21 ve spolupráci s Raráškem
a dalšími partnery pořádala 7. 9. 2014
Den zdraví a Újezdské kolodění. 
Závody na všem, co má kola, aktivně
prožilo 152 malých závodníků a 15 ro-
dičů s kočárky. Kdo zrovna nezávodil,
mohl využít pestrou nabídku osvěty,
zábavy a pohybu na Multifunkčním
sportovišti. Strhující exhibici bojového
umění taekwondo předvedl SK Kang-
sim Dojang. Městská policie Praha s ky-
nologickou organizací ukázala posluš-
nost psů. Bylo možno zacvičit si jógu
nebo se zapojit do skupinového bub-
nování. Odvážnější vyzkoušeli své
schopnosti na lezecké stěně Boulder.
Městská policie umožnila dětem získat
řidičský průkaz na dopravním hřišti.
Ministerstvo zemědělství poskytlo
osvětu v oblasti bezpečnosti potravin.
ZO včelařů se pochlubila ukázkou vče-
lího úlu, ZO zahrádkářů prezentovala
své aktivity. Dobrovolní hasiči dovolili
dětem prohlédnout si hasičskou tech-
niku opravdu zblízka. Kdo měl cyklis-
tické kolo, mohl využít aplikaci bez-
pečnostního systému Datatag společ-
ností BikeRanch, která umožňuje spo-
lupráci s policií při krádeži kola.
Volejbalový oddíl představil svojí čin-
nost a zájemci se mohli hned zapsat
do oddílu. Již tradičně přišla kožní lé-
kařka MUDr. Ivona Kosová a vyšetřo-
vala zdarma zájemcům pigmentové
skvrny dermatoskopem. Na stanovišti
Život a zdraví si mohli občané nechat
změřit tlak, tuk v těle a poradit se o ži-
votosprávě. Spolek SOSák ze Sibřiny
zapojil děti do ovocno-zeleninových
dílen, místní kadeřnictví radilo, jak
správně pečovat o své vlasy. Ekume-
nická akademie Praha nabízela pro-
dukty Fair trade a prodejna El BIO 
z Blatova zdravou stravu. Studenti
ČVUT Praha zapojili zájemce do po-
kusů v rámci osvěty Věda nás baví. Za-
koupením výrobků Dětského domova
Klánovice mohl každý přispět na děti
z dětského domova. Den zdraví skon-
čil soutěží o nejlepší trik na koloběž-
kách na U-rampě, pořádanou spolkem
Neposeda. Občerstvení občanů zajistili
místní podnikatelé, paní Šidáková, pan
Čapek a pan Procházka.
Děkujeme všem organizátorům 
a partnerům.

Iva Hájková, OŠKMA21
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Poděkování
Děkuji panu starostovi MČ Praha 21 RNDr. P. Roušarovi, paní ma-
trikářce Zdeničce Vodové a paní zastupitelce Juřenové za blaho-
přání k mému životnímu jubileu 80 let. Vážení, Vaše návštěva 
s blahopřáním byla pro mne i pro moji manželku velkou poctou. 
S díky a přáním mnoha osobních i pracovních úspěchů

PaeDr. Ludvík Antoň

Musím poděkovat autorům za krásnou  vernisáž výstavy  ke
100. výročí Velké války a krásnou publikaci.
TĚŠÍM SE NA DALŠÍ A PŘEJI KRÁSNÉ BABÍ LÉTO.

Helena Vojtová, KAS 

Koalice skládá účty pohledem
z druhé strany
V zářijovém ÚZ jsme se ve speciální příloze dočetli o plnění koaličních slibů sou-
časného vedení radnice. Bylo to moc hezké čtení, samá pozitiva, sociální jistoty
a světlé zítřky. Aby ne, když se vedení radnice chválilo bez toho, že by měl kdo-
koliv z opozičních zastupitelů, či občanů možnost jakkoliv se k tomuto speciálu
vyjádřit. Zvláště tvrzení, že byl splněn slib č.7 Přeměna ÚZ na hodnotné 
a pravdivě informující periodikum, mě opravdu zaujalo. 
To už opravdu trojice Roušar, Slezák a Čechová zapomněla, že si dokonce i ČT24
všimla  cenzury ÚZ pod vedením pí.Čechové a natočila o tom reportáž ? Že bylo
těmito osobami zrušeno diskuzní fórum bez náhrady, což má být zřejmě splnění
slibů č.1 Otevřený přístup k informacím a slib a č.3 Změna struktury a obsahu
webových stránek s maximálně dostupnými informacemi. A tak bych mohl po-
kračovat dále. 
Jen z těchto namátkou vybraných 3 nesplněných slibů je zřejmé, že skládání účtu
touto koalicí s hrdým dovětkem „stalo se“  je všechno jiné, jen ne skutečnost a že
se jedná spíše o zbožné přání a doufání, že občané Újezda zcela ztratili paměť 
a nevzpomenou si, co tito lidé v Újezdě za 4 roky napáchali.  Ovšem každému
soudnému občanovi je jasné, že  tzv. skládání účtů této koalice bylo pouze cestou
od jedné zpackané vize k druhé, lemované cenzurou, umlčováním opozičních ná-
zorů a zvýhodňováním spřízněných osob.  Nadcházející volby tyto nešťastné prak-
tiky mohou změnit. V rukou to mají Újezdští občané.

J. Lameš

Vyplatí se práce pro obec?
Reaguji na stejnojmenný článek pana Lameše, ve kterém uvádí informace o hřišti
na Blatově jako příkladu práce pana Duchka a jako o „vydupaném proti vůli ve-
dení radnice“. 
Již dříve jsem občas zaznamenala snahu pana Duchka  vychloubat se sám  tímto
hřištěm bez zmínky o širších souvislostech. Hřiště byla pro Újezd domluvena 
v roce 2009 při otevírání naučné stezky v okolí přírodní památky Králičina ve
Škvorecké oboře za osobní účasti ředitele místně příslušného závodu podniku
Lesy ČR jako pokračování spolupráce LČR s vedením místní organizací Újezdský
STROM, která tehdy již 4 rokem uklízela les a svou pomocí přispěla i v Králičině.
Pravdou je, že když pan Duchek do situace spolu s několika maminkami vstoupil,
neházel mu nikdo klacky pod nohy a mohl tak v duchu občanské spolupráce na-
vázat na předjednané  aktivity. Byli jsme jako místní občané dokonce rádi, že se
pan Duchek ujal role projednat s místními otázku zapojení maminek a sousedů
v oblasti  udržení pořádku v lokalitě a prevence vandalismu, který postihl tamní
předešlé dětské hřiště.  
Nechala bych nyní stranou, že zájem pana zastupitele o jeho „děti“, jak o hřištích
rád píše,  zřejmě opadl jejich zplozením, a černé skládky a nepořádek  místo pů-
vodních slibů opět ponechal na dobrovolníky našeho sdružení ve spolupráci 
s radnicí. Ovšem fabulace pana Lameše o odporu vedení radnice, kterým dále
posiluje chlubení pana Duchka cizím peřím a obrací je dokonce proti ostatním,
kteří se na rozvoji lokality dlouhodobě podílí, jsou pro mne, která jsem se situací
obeznámena,  již za hranou dobrého vkusu a nemohla jsem k tomu zůstat lhos-
tejná a panu Lamešovi neodpovědět. 

M. Hartmanová

Za co jsme trestáni?
V domě č.p. 174 ul. Starokolínská bydlím od narození r. 1938. V roce 1951 nám půl
baráku zabrali komunisté a nastěhovali tam nájemníky z ministerstva vnitra.
Když jsem se oženil, musel jsem bydlet v domě manželčiny matky. Teprve v r. 1971
nám byt uvolnili a tak jsem se s celou rodinou nastěhoval zpátky. Nechali jsme si
nainstalovat ústřední topení. Topíme uhlím, protože plyn kolem Starokolínské
natažen nebyl.
Již nás ke stáru toto topení zmáhá, proto bychom chtěli plyn. Jsme staří a ne-
mocní. Nikdo nám však nechce vybudovat přípojku z postranní ulice, která je
dlouhá přes 50 m. Tak jako důchodci si musíme nechat zřídit plynovou přípojku
na vlastní náklady. Myslím, že je to ostuda místního úřadu, protože celý Újezd,
včetně nových přistěhovalců, má přiveden plyn na hranici svého pozemku 
zadarmo.
Pěkně na…..štvaný Jiří Němec

Zahrádka 
v říjnu

Říjen,  první podzimní měsíc, je dobou
sázení, jak praví odborníci. V teplé
zemi mají sazenice dost času zakoře-
nit. Pro inspiraci, co a jak sázet, jsme
chtěli 20. září  jet na výstavu Zahrada
Čech do Litoměřic. Zájemců o výlet
bylo málo, tak byl zrušen. Nicméně –
během let jsme navštívili zahrady a za-
hradnictví přímo v jejich lokalitách. Je
to pestřejší, poučnější a klidnější! 
Příklad: obec Vykáň - citrusy pana 
Josefa Matějky, zahradnické školky
Montana v Přerově nad Labem, 
Dendrologickou zahradu Průhonice 
s RNDr. Žlebčíkem, jiřinkovou farmu
Dvořákov v Raspenavě,  všude tam naj-
dete inspiraci, co ještě v zahradě chybí
a troufnete si udělat pokus, že i vám se
budou rostlinky či stromky dařit. 
Letos jsme si dojeli pro potěšení, po-
učení a nákup až do Krakonošova za-
hradnictví v obci Kruh u Jilemnice.
Nalézá se v nadmořské výšce 450 m. n.
m. a jejich rostliny jsou velmi otužilé.
Během čtyřiceti let působení mají pěs-
tební sortiment vytříbený a široký.
Jmenujme aspoň stručně, co nás če-
kalo:  subtropické rostliny všeho dru-
hu, ovocné stromy a keře, okrasné
stromy a keře, jahody, maliny, borůvky,
bylinky a koření, venkovní a pokojové
květiny, balkonové stromky ovocné,
réva vinná, exotické a zvláštní druhy
rostlin. Rady a knihy přímo na místě.
Tyto výpěstky jsou inzerované v od-
borných časopisech na vyvedených fo-
tografiích, ale není nic lepšího než vše
vidět v reálu. 
Chodíte kolem nabídky, chcete si udě-
lat radost, a tak přemýšlíte, kam byste
co vsadili, kde máte na zahrádce či 
v bytě vhodné místo. Odolat nelze! Na-
koupíte a doma řešíte, co neduživého,
neužitečného vykopat. Tak to bylo, jest
a bude.
Říjen je také měsíc uklízení, a to nejen
spadaného listí, ale hlavně výpěstků ze
záhonů a plodů ze stromů, zejména ja-
bloní. Pro náš spolek  je měsícem bi-
lancování na již tradiční, v pořadí již
padesáté osmé „Výstavě ovoce a zele-
niny“, konané ve dnech 3. až  5. října
2014 v našem Areálu snů, Staroújezd-
ská 495, zveme všechny naše členy 
a příznivce a doufáme, že svými vý-
pěstky obohatíte naší výstavu.
Letošní termín výstavy ovoce a zele-
niny :    
čtvrtek  2. 10. 14:00 – 18:00 hod     

příjem exponátů
pátek 3. 10. 8:00 – 12:00 hod

děti - školy a školky
14:00 - 18:00 hod zahájení výstavy 

pro veřejnost
sobota 4. 10. 9:00 - 18:00 hod
neděle  5. 10. 9:00 - 14:00 hod 

vydávání exponátů
V sobotu  3. 10. od 10:00 hod bude pro-
bíhat oblíbená poradna přítele Dr.  Sta-
nislava  Pelešky, jehož  zájmu o naši
organizaci si velice vážíme.  
S naší členkou př. Lucií Dlabačovou po-
řádáme další výstavu, a to dušičkovou.                        
Za ČZS organizace Újezd nad Lesy

Jitka Vacková, Blanka Exnerová 

Již jen ve vzpomínkách žije 
s námi 

Ing. Ivo Bohatý 
Po těžkém úrazu a trápení 

opustil tento svět 
ve věku 79 let.

S hlubokým zármutkem 
oznamujeme smutnou zprávu. 

Ve věku 92 let nás opustila 
naše milovaná 

Libuše Šenberková 
Poslední rozloučení se konalo 

v rodinném kruhu. 
Za tichou vzpomínku 

děkujeme.

Nová cyklostezka v Újezdě nad Lesy je zprovozněna

Veselý čertík je tu pro maminky 
s dětmi

Máte-li malé děti a chcete-li vyzkoušet nové možnosti, jak s nimi trávit volný čas,
zve vás na návštěvu RODINNÝ KLUB a MATEŘSKÉ CENTRUM VESELÝ ČERTÍK na
Nár. hrdinů 3 v Dolních Počernicích (2. patro nad restaurací Léta Páně). 
Informace získáte na webu www.veselycertik.cz, mailem na info@veselycertik.cz
anebo na tel: +420 725 555 321.

-red-

Spolek Prampouch 
zve na zajímavou přednášku

Slavnostní otevření cyklostezky v ul.
Čentická mezi dvěma budovami Masa-
rykovy základní školy v Újezdě nad
Lesy se konalo 18. 9. 2014 ve 14 hodin.
Součástí vybudování cyklostezky byla
úprava celé komunikace, ve které dojde
pomocí zpomalovacích prahů k celko-
vému zklidnění dopravy. Náklady ve
výši 2 mil. Kč byly hrazeny z rozpočtu
MČ Praha 21. Po slavnostním otevření
cyklostezky následovala cyklojízda 
a bezpečnostně preventivní akce ve
spolupráci ÚMČ Praha 21, Masarykovy
základní školy, Policie ČR a Městské po-
licie Praha. 
MČ Praha 21 se ve spolupráci s Masa-
rykovou základní školou a složkami po-
licie zapojila do Evropského týdne
mobility akcí DEN MOBILITY aneb 
NECHTE AUTA DOMA. Ředitel MZŠ Mgr.
Miroslav Kurka si stezku pochvaluje:
„Naše škola působí ve dvou budovách
spojených ul. Čentická, proto jsme uví-
tali stavební úpravy, které povedou ke

zklidnění dopravy a podpoří více cyklis-
tickou dopravu.“ Základní škola zahájila
Den mobility tzv. „pěšobusy“, které
mohly děti využít na sedmi stanovištích
a dojít do školy pěšky za doprovodu uči-
telů. „Tuto akci pořádáme každý rok,
protože chceme ukázat rodičům, že
není potřeba denně vozit své dítě do
školy autem, že to lze i jinak,“ říká ředi-
tel základní školy. 
Slavnostního otevření cyklostezky se
zúčastnili i zástupci sdružení Auto*Mat,
kteří začínají se základní školou spolu-
pracovat na podpoře udržitelné do-
pravy. „Budování cyklostezky s celko-
vou úpravou ulice Čentická je součástí
naší strategie v rámci zklidňování do-
pravy v Újezdě nad Lesy. Vycházíme ze
zpracovaných koncepcí cyklogenerelu
a generelu dopravy, které schválilo
místní zastupitelstvo“, vysvětlil starosta
MČ Praha 21, RNDr. Pavel Roušar.  
Po slavnostním otevření cyklostezky ná-
sledovala cyklojízda za doprovodu cyk-

lohlídky Městské policie Prahy, které se
zúčastnili někteří žáci základní školy,
starosta MČ Praha 21, ředitel základní
školy a další občané. Bezpečnostně pre-
ventivní akce pokračovala na ul. Sta-
roklánovická. Policie ČR měřila rychlost
projíždějícím autům a kolegové z odd.
prevence s dětmi ze základní školy od-
měňovali ukázněné řidiče dárkem 
z BESIPu a těm neukázněným předávali
citróny. 
Další skupiny dětí s policií přešly na par-
koviště před obchody Lidl a Penny, aby
rozdávaly řidičům letáky s upozorně-
ním, že „Moje auto není trezor“. Spo-
lečně působily na řidiče, aby si ve svých
autech nenechávali cennosti, když jdou
na nákupy. 
Den mobility se uskutečnil v této šíři 
v MČ Praha 21 poprvé a přesvědčili
jsme se, že je nutno tyto akce pořádat
častěji pro podporu udržitelné a ohle-
duplné dopravy.

Iva Hájková, OŠKMA

Svaz postižených civilizačními
chorobami v Újezdě nad Lesy

zve na besedu 
spojenou 

s vycházkou,

která se uskuteční
ve čtvrtek 9. října 2014

Ve 13:00 hod nás v zasedací
místnosti Úřadu 

pan Ing. Jiří Baier seznámí 
s houbami jedlými i nejedlými.

Po přednášce se vypravíme do
lesa za praktickým poznáváním.

Vítáni budou nejenom členové,
ale i milovníci procházek lesem

a houbaření.

Prampouch je staré české slovo, ozna-
čující architektonický prvek, zděný roz-
pěrný oblouk mezi dvěma budovami.
Je to však také spolek pro osvětu v ob-
lasti architektury a urbanismu, sídlící
od roku 2004 v Újezdě na Lesy. Mezi
jeho činnosti patří pořádání populárně
naučných vycházek a přednášek, za-
měřených na stavebně - historický
vývoj jednotlivých částí Prahy, jejich
zmizelou podobu, neznámé památky 
i možný budoucí vývoj.  Rádi bychom
Vás touto cestou pozvali na přednášku
Ing. arch. Petra Kučery pro občany
Újezda nad Lesy a okolních obcí, pořá-
danou s laskavým svolením Úřadu
městské části v zasedací místnosti
úřadu dne 6. 10. od 17:30 do 19:00. Doz-
víte se, jak se vyvíjelo území naší obce
od raného středověku, kdy tudy pro-

cházela významná obchodní cesta (tzv.
Trstenická stezka) a jaké bylo postavení
Újezda v rámci Lichtenštejnského pan-
ství, spravovaného z nedalekých Kolo-
děj. Zjistíme, jak se na jeho podobě
podepsal bouřlivý růst Prahy ve 20. sto-
letí a jaké byly koncepce územního roz-
voje obce dané tehdy platnými územ-
ními plány. Nahlédneme však také do
budoucna a seznámíme se s tezemi
chystaného Metropolitního plánu a dal-
šími dokumenty z dílny Institutu plá-
nování a rozvoje hl. m. Prahy, které
územní a stavební rozvoj obce i po-
dobu zdejších veřejných prostranství
mohou ovlivnit.  
Podrobnosti o činnosti Spolku se doz-
víte na www.prampouch.cz 
a www.petrkucera.net

Petr Kučera 

foto archiv ÚMČ
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na představení s názvem

„TO BYLA MOJE PÍSNIČKA“
do Divadla na Vinohradech.

Legendy českého herectví, které jsou 
v tomto divadle „doma“, účinkují 
poprvé společně v „ dobročinném 
domově pro vysloužilé herečky“.  
Kromě devíti „star“ je komedie 

zabydlena i postavami pečovatelů, 
obdivovatelů, novinářek 

a problematických příbuzných. 
Koncentrace hvězd na malém prostoru

dokáže udělat své. Všechny jejich 
bývalé role i nedořešené vztahy ožívají,
užijete si s nimi i   příběhy překonání
staré žárlivosti a herecké nenávisti, 

zažijete i odvázaný muzikálový večírek.

Představení se koná  
v pátek 17. října 2014

Společný autobus pojede po obvyklé
trase v 18:00 hod z Rohožníku.

Zájemci hlaste se u svých důvěrnic

ZO ČZS zve občany na výlet do severních Čech

„Barvy podzimu – Lužické hory“
Pestrá krajina – výběr je na nás,      podle počasí a nálady se nabízí:

Hrad Lemberk, Jablonné v Podještědí, hrad Grabštejn u řeky Nisy, Krásná Lípa, Sloup, 
hraniční hora Luž 793m (Lausche).

Bude-li možno, pojedeme se podívat na Žitavské hory v Německu.
v sobotu 11. 10. 2014 v 7:00 hodin od Lidlu v Újezdě nad Lesy

Přihlášky: př. Vacková  281 972 364, př. Šebíková 281 861 785
Záloha 200 Kč, děti do 10 let polovic. Doplatek po ukončení poznávacího výletu.

Minimální počet účastníků by měl být alespoň 35 osob.
Změna programu vyhrazena. Děkujeme.

na celodenní kondiční 
výlet na Nymbursko

Trasa výletu:  barokní perla středních
Čech - Lysá nad Labem - zámecký park

se sochami M. B. Brauna, muzeum 
Bedřicha Hrozného

Přerov nad Labem - Polabské muzeum
lidové architektury, prohlídka 

s průvodcem
Nymburk - procházka histor. městem

- přestávka na individuální oběd
- vlastivědné muzeum města s pamětní

síní Bohumila Hrabala
A po stopách Bohumila Hrabala 

budeme pokračovat:
Hradištko – hřbitov

Kersko - pramen minerální vody 
sv. Josefa (vzít si lahev na vodu), Lesní

galerie a známá hospoda Hájenka

Výlet se uskuteční
v úterý 14. října, odjezd v 7:00 hod od

Lidla
Cena výletu 130,-Kč

(tentokrát výjimečně bez zajištěného oběda)

Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad Lesy
zve své členy

fejeton
Tuto sobotu, 20. září, byla ve
středočeském kraji v obci
Slizká Lhota slavnostně přestři-
žena páska první slimáčí farmy
v Čechách. Pásku přestřihl osobně sta-
rosta obce za vydatné pomoci nejvyš-
ších úředníků z Ministerstva prostředí
a předních ekologických aktivistů.
Slavnostní ráz celé akce podpořilo vy-
stoupení punkové skupiny Žabí hlen 
a projev zástupce ředitele spřátelené
slimáčí farmy z Patagonie. Ten zdůraz-
nil, že slimáci to na našich zahradách
již dlouho neměli jednoduché, netěšili
se dobré pověsti a vzhledem ke své
chuti na salát byli tvrdě pronásledo-
váni. Zároveň vyjádřil naději, že díky

fenomenálnímu
objevu americ-
kého vědeckého
týmu o tom, že

naši slizcí přátelé dokáží s velkým před-
stihem předpovídat povodně, se jim
snad konečně i v Čechách začíná blýs-
kat na lepší časy a že farma ve Slizké
Lhotě je jen první vlaštovkou v jejich
velkochovu.
Hlavními sponzory této nejmodernější
technologií vybavené farmy jsou Vraž-
ská zoologická zahrada a Povodí řeky
Fltavy. Tyto instituce se pro financování
takovéto farmy přímo nabízejí nebo,
jak již bylo zmíněno, došlo k zásad-
nímu objevu v životě slimáků, jenž pro

lidskou společnost může znamenat
naprosto zásadní užitek. Tito roztomilí
drobní živočichové totiž ovládají u ji-
ných živočichů dosud nikdy nezjiště-
nou schopnost předvídat i mnoho dnů
dopředu místní záplavy i rozsáhlé po-
vodně. Pokud taková situace má na-
stat, slimáci všeho nechají a vyplazí se
minimálně metr, dva nad reliéf krajiny,
kde v klidu vyčkají na kalamitu a pře-
stanou ve zdraví kulminaci vodních
toků... Toto jejich nadání může býti
pro lidstvo velkým užitkem a může
ušetřit stamilióny ve státních rozpoč-
tech.  

Zahraniční redaktor ÚZ Tobiáš Vaculík

PROGRAM září 2014
.... jsme na dosah

Výstava měsíce V ATELIERU 
Výstava obrazů a křest knihy Jitky Chomové „Tři případy Davida Goliáše“.
Ke spoluúčasti si přizvala talentovanou studentku gymnázia Elišku Von-
drovou. Křest knihy a vernisáž se koná v neděli 5. 10. v 19:00.

Přednáška 1. 10. středa, 19:00 NEDOVOLTE MOZKU STÁRNOUT
Ve spolupráci s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jog-
ging se seznámíte s tím, jakými způsoby je možné trénovat pamět́  a jak
ji ovládat. Přednáší: Eva Kubínová 

Přednáška 2. 10. čtvrtek, 14:00 DAGMAR HAVLOVÁ V BESEDĚ
S Dagmar Havlovou o karcinomu tlustého střeva a konečníku. 
Přednáší: MUDr. Š. Suchánek, D. Havlová. 

Koncert 2. 10. čtvrtek, 19:30 DUO GOELAN - ZA LÁSKOU
Duo Goelan kombinuje hudbu starou a moderní s vlastními kompozi-
cemi a improvizacemi. 

Kino 5. 10. neděle, 16:00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
Oblíbený knižní hrdina na plátnech kin. Fr/2014/komedie, rodinný/97 min

Filmový klub 6. 10. pondělí, 20:00 VÝCHOZÍ BOD 
Setkání s tajemnou kráskou dá životu zarytého stoupence vědy dosud
nepoznaný směr. 

Přednáška 7. 10. úterý, 19:00 TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA 
Systém čínské tradiční medicíny vám představí a na vaše otázky odpoví
Ivan Bartoš, terapeut TCM Praha.

Koncert 9. 10. čtvrtek, 19:30 BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chu  si zahrát se spřízněnými dušemi.

Akce 11. 10. sobota, 15:00 BĚH PRO KLÁNOVICKÝ UMĚLÝ TRÁVNÍK
Běh startuje z KC Nová Beseda a končí na klánovickém fotbalovém hřišti.

Kino 13. 10. pondělí, 20:00 NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
Moderní špionážní thriller byl posledním snímkem oscarového herce 
P. S. Hoffmana, jež letos v únoru zemřel. 

Přednáška 14. 10. úterý, 19:00 TŘI PRINCIPY (Sydney Banks)
Jak být št́astný/á tady a ted́. Bez návodu, skrze hlubší porozumění 
životu. Přednáší: M. Jelečič a N. Nohejlová

Kino 15. 10. středa, 20:00 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Nový film Alice Nellis natočený podle úspěšného románu 
Michala Viewegha. 

Kurz 19. 10. neděle, 10:00 KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
Kurz je určen pro maminky, tatínky, dědečky, babičky a všechny ostatní,
kteří se starají o naše nejmenší. Mezi tématy školení jsou: febrilní křeče,
dušení, laryngitidy a epiglotitidy, popáleniny, aspirace cizího tělesa aj.

Divadlo pro děti POHÁDKA O ROBINSONOVI
19. 10. neděle, 16:00 a 20. 10. pondělí, 9:30 a 11:00 
Malí i velcí námořníci zažijí to pravé divadelní dobrodružství na pohád-
kové plavbě kolem světa.

Kino 20. 10. pondělí, 20:00 DIVOKÉ HISTORKY
Černá povídková komedie o šesti podobách pomsty a o rozuzleních, nad
kterými může zůstat rozum stát. 

Koncert 21. 10. úterý, 19:30 TONY ACKERMAN - SOLO
Americký virtuózní kytarista Tony Ackerman představí fascinující sólový
večer s pěti akustickými kytarami.  

Kino 22. 10. středa, 20:00 LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
Romantická komedie s Michaelem Douglasem a Diane Keaton v hlavních
rolích.

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10:00 a 13:00), 

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena  
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00

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

Kde to vlastně žijeme?

Farma pro slimáky založena

Do Újezdského Zpravodaje často dostáváme příspěvky, ve kterých si přispěvatelé nejsou jisti
správným tvarem názvu naší obce v různých pádech. Jednoduše řečeno, někdo bydlí v Újezdu
a někdo jiný v Újezdě. Zkusili jsme zapátrat ve zdrojích Ústavu pro jazyk český Akademie věd
ČR a odpověď nám poskytl článek V „Záhřebě“ i v „Záhřebu“, napsaný M. Sedláčkem.

„V jednotném čísle vzoru „hrad“ se ve třech pádech vyskytují
dvojí koncovky, a to ve 2., 5. a 6. pádě. Na užití jedné ze dvou
koncovek mají v jednotlivých případech v textu vliv různí 
činitelé, přičemž u jmen obecných je poněkud jiná situace
než u jmen vlastních. Věnujeme zde pozornost tvarům 6.
pádu u vlastních jmen zeměpisných. V 6. pádě sg. se u pod-
statných jmen skloňujících se podle vzoru „hrad“ uplatňuje
jednak koncovka -e/-ě (dále ji označujeme pouze –e), jednak
-u. U obecných podst. jmen o první z nich platí, že „v nové
češtině má koncovka -e/-ě omezený výskyt“. Jinak je tomu 
u jmen vlastních, u těch se vyskytuje koncovka -e dost často,
u některých ji uvádějí kodifikační příručky dokonce jako je-
dinou. Je tomu především u jmen zakončených na -ov a -in

(např. Bydžov, Chomutov, Hodonín,
Jičín), dále na -ýn (např. Hostýn, Lon-
dýn, Týn), -ev (např. Kujbyšev, Kyjev),
často na -hrad (Rajhrad, Velehrad), -
štejn (Karlštejn), -át (Křivoklát, Kun-
štát) a pak u některých dalších
různého zakončení (např. Brandýs,
Lanškroun, Náchod, Příbor, Tábor,
Újezd aj.)“, píše M. Sedláček a my
tedy již víme, že ačkoliv můžeme
žít v Újezdu, správně se používá
vžitá podoba v Újezdě.

Lucie Černá

1. pád (kdo, co)  Újezd
2. pád (koho, čeho) Újezda
3. pád (komu, čemu) Újezdu
4. pád (koho, co) Újezd
5. pád (voláme) Újezde
6. pád (o kom, o čem) o Újezdě
7. pád (s kým, čím) s Újezdem
pomůcka: máme ve znaku les, skloňujeme podle vzoru LES.

Klánovické hodiny
Jako sdružení Klánovice spolu o.p.s. se snažíme ob-
novit prvorepublikové hodiny v Klánovicích v parku
před školou.  Návrhu hodin se ujal renomovaný ar-
chitekt a klánovický spoluobčan Ing. arch. Zdeněk
Rychtařík. K těmto hodinám existuje velice málo fo-
tografií a v příloze posíláme první návrh z jeho pera.
Snažíme se oslovit všechny osoby a organizace,
které se dlouhodobě snaží podporovat tradice.
Pokud nám pomůžete hodiny obnovit, budeme si
Vašeho finančního příspěvku velmi vážit. Jména
všech dárců nad 500,- Kč, v případě jejich souhlasu,
budou umístěna na hodinách. Víme, že Klánovice
potřebují rozšířit školu a vybudovat senior centrum
a mají i další věci, které je třeba řešit. Myslíme si
ovšem, že i obnova prvorepublikových hodnot je dů-
ležitý vklad pro budoucnost a vývoj občanské spo-
lečnosti. Další informace najdete na webové stránce:
www.klanovice-spolu.cz.
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GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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

PRAVIDLA
PRO INZERCI
v Újezdském Zpravodaji

najdete na internetové adrese 

www.praha21.cz

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC

V sobotu 20. září uspořádala naše
Městská část již další tradiční Újezd-
ské posvícení. Pro naše nejmenší při-
pravilo spolupracující o.s. Maminy 
z újezdské roviny spoustu soutěží. Na
děti čekalo divadelní představení,
mohly si vyzkoušet skákací hrad a ně-
kteří i zápasnické sumo obleky. Na do-
spělé čekaly farmářské trhy spolu se
spoustou občerstvení. Také se, se svojí
exhibicí představily taneční skupiny
Grip a Ambra. K poslechu a tanci hrály
country kapela Semenáči a hardroc-
ková kapela Message. Naštěstí se meteorolo-
gická předpověď vyplnila jen zlomkem 
a zapršelo jen trochu. Celkově se dá usoudit, že
se posvícení povedlo a všichni kdo přišli, mohli
být spokojení.                             Zdeněk Voříšek

Újezd si užil posvícení

foto z posvícení archiv ÚMČ
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INSTALATÉRSTVÍ
voda-topení-kanalizace
-montáž sanitární keramiky, vybavení koupelen a kuchyní
-pokládání plovoucích podlah,malířské práce
-opravy v domácnos� všeho druhu
Aleš Kamenec                                              Tel.: 777 947 333
Újezd nad Lesy                                 a.kamenec@seznam.cz

Pomůžu Vám s péčí o Vaše děti 
(věk nerozhoduje). Hlídání, vyzvedávání

ze školy, školky, odvoz na kroužky... 
Je mi 43 let, zkušenos� mám.

tel. 721 636 205

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 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

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

vinylové podlahy - plovoucí, lepené
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492

tel. 281 971 284, 603 523 210
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

VODA TOPENÍ PLYN
Provádím Instalatérské a topenářské práce
včetně rozvodů podlahového topení, solární
techniky, možnost zpracování projektové
dokumentace. Plynařské práce vč. revize
potrubí. Drobné stavební práce. Tuto činnost
Vám dokáži zajistit na klíč. 
Tel: +420 730 820 447
David Brázda
Sídlo firmy: 
Bělušická 1722, Újezd nad Lesy
email: 
topeni.plyn.voda@seznam.cz

Soukromá školka 
MINISVĚT U KRTEČKA
Lovčická 322, Praha 9 – Klánovice

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

testy věkové zralos�. 
Měsíční školné pro celodenní program 6.500 Kč.
Bližší informace na tel. čísle 
736 769 720, 731 182 122         
www.minisvetukrtecka.cz

!!!  Vyklízení-Stěhování  !!!
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.
Odvoz starého nábytku k likvidaci.

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517
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OZNÁMENÍ PACIENTŮM
MUDr. Richard Mindžák
oznamuje všem svým
pacientům, že od 1. 9. 2014
působí v nově otevřených
prostorách zubní ordinace
v rodinném domu na ul.
Oplanská 2665, Újezd nad
Lesy. Rodinný dům je situován
na rohu ulic Oplanské
a Druhanické.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel. kontakt do naší zubní
ordinace je 775 26 33 22
MUDr. Richard Mindžák

Studio FRENCIS
manikúra, pedikúra, nehtová modeláž
Žíšovská 1627, Praha 9, Újezd nad Lesy - sídliště Rohožník

e-mail: Francova.Michaela1@seznam.cz

Tel.: 739 900 635

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

Upozorňujeme čtenáře Zpravodaje, že čekáme na výsledky voleb, a tak vyjde Zpravodaj 11/2014 o něco později, než jste zvyklí.

PRODEJ - 3 nové domky 3+kk
88m2 s pozemky od 275m2

Šámalova ul., Horoušany

PRODEJ - atriový domek 4+1
s pozemkem 664m2,

ul. Dr. Nejedlého, Mochov

PRONÁJEM - luxusní vila
5+1/T/2G, 220m2, pozemek
1497m2, Brandýská ul., Jirny

ceny od 2.755.250,-Kč

cena 2.400.000,-Kčcena 30.000, měsíčně + poplatky

cena 10.000.000,-Kč

R E Z E R VA C E

REZERVA
CE domku č. 8 a

14

PRONÁJEM - krásný byt 3+kk/B
132m2 v luxusní rodinné vile,

ul. U Pole, Šestajovice

PRODEJ - jezdecký areál s jízdárnou,
stájemi a obyt. budovami, pozemek

57.669m2, Paceřice

PRODEJ - zasíťovaný stavební poze-
mek 2684m2, Tuklatská ul., Tlustovousy

� 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek
Váš realitní makléř pro tuto oblast
Znám to tady,

protože zde 17 let bydlím

PRODEJ - atraktivní RD
5+kk/G/T/bazén s pozemkem
634 m2, Tylova ul., Šestajovice

PRONÁJEM – kanceláře 57 m2

v Rezidenci Klánovice, Slavětínská ul.,
Praha 9 – Klánovice

cena13.000,-Kč + poplatky

cena 25.000.000,-Kč

cena 14.000,-Kč měsíčně

certifikovaný realitní makléř
podle normy ISO

www.zdiradpekarek.cz

cena 6.900.000,-Kč

zdirad.pekarek@re-max.cz

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

cena 2.300,-Kč/m2

PRODEJ - atraktivní kompletně zasí-
ťovaný stavební pozemek 1523 m2,

Chudoměřická ul., Praha 9 – Klánovice

cena 3.220.000,-Kč

PRONÁJEM – kanceláře 47 m2

v Rezidenci Klánovice, Slavětínská ul.,
Praha 9 – Klánovice

cena 15.000,-Kč měsíčně

R E Z E R VA C E

cena 17.750.000,-Kč

PRODEJ - luxusní vila 5+kk a 2+kk, po-
dlahová plocha 440 m2, pozemek 1662 m2,

Utěšilova ul., Praha 9 – Klánovice.

cena 4.999.000,-Kč

PRODEJ - kompletně zasíťovaný
pozemek 1098m2, Staroújezdská ul.,

Újezd n/ Lesy

PRODEJ - kompletně zasíťovaný
stavební pozemek 1976 m2, Solnická ul.,

Praha 9 – Koloděje

cena 8.990.000,-Kč

PRONÁJEM - skladové a obchodní pros-
tory 3 654 m2 (z toho hala 1 459 m2) u sjez-
du z Vysočan. radiály, Praha 9 - Satalice

cena 180.000,-Kč/měs. + poplatky


