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ZPRAVODAJ
Vernisáž LESNÍ GALERIE II

7. 3. od 18 hod v Levelu a 22. 3. od 10 hod u Smolíka
Srdečně zveme autory obrázků, rodiče i ostatní příznivce.

Újezdský STROM o.s.

ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz

Muzejní rada
Městská část Praha 21

vyhlašují
výtvarnou, literární

a fotografickou soutěž

Hodnocení soutěže
ve čtyřech kategoriích

předškoláci
mladší žáci - I. stupeň ZŠ
starší žáci - II. stupeň ZŠ

dospělí

Místa pro odevzdání do 7. 5. 2014

Masarykova ZŠ I. a II. stupeň
Podatelna MČ Praha 21

(podepsané práce a kontakt prosíme
vložit do obálky)

Slavnostní vernisáž v Újezdském
muzeu

a vyhlášení výsledků se uskuteční
dne 5. 6. 2014 v 17 hodin

Započaly opravy nádraží, potrvají rok Pozvánka na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Vážení občané
18. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 se bude konat dne
17. 03. 2014 od 16:00 hod v divadelním sále Masarykovy ZŠ
(budova 1. stupně základní školy). Program jednání bude
uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách ÚMČ
Praha 21. Všichni jste srdečně zváni.

Milí spoluobčané, čtenáři Újezdské-
ho Zpravodaje,
a je tu březen. Měsíc knihy, měsíc in-
ternetu nebo měsíc, který nás podle
pranostiky nutí zalézt za kamna.
Zkrátka každému podle chuti. Místní
knihovna se již dobře zabydlela v pří-
zemí Polyfunkčního domu a za mi-
nulý rok půjčila přes 32 000 ks knih!
V knihovně také máme 5 počítačů
napojených na internet a ten, kdo
nemá doma příležitost, může okusit
kouzlo internetu právě zde. Nebojte
se přijít a případně se zeptat, jak na
to. V letošním roce plánujeme umís-
tit do podloubí Levelu internetový
kiosek, který by byl veřejnosti do-
stupný po celých 24 hodin. Spojení
knihovny a internetu zkrátka fun-
guje. Využívám proto Měsíce knihy
a internetu, děkuji pracovnicím kni-
hovny paní Kašparové, Malíkové a Ja-
kubcové a přeji všem návštěvníkům
a čtenářům zážitky a potěšení z čet-
by knih, které si v knihovně vypůjčí.
V letošní zimě se nedá odhadnout,
zda ještě bude či nebude. Chcete-li
vyrazit do přírody, využijte otevření
naučné stezky Lesní galerie II a 22.
března se vydejte procházkou po Klá-
novickém lese. Ti, kteří si chtějí stez-
ku užít v teple, se mohou podívat na
webové stránky

www.lesnigalerie.praha21.cz
nebo přijít na vernisáž výstavy Lesní
galerie, která se koná 7. března v Le-
velu. Na vernisáži se Vám představí
autoři dětských kreseb, které najdete
na naučné stezce.
Je vhodné na tomto místě také po-
přát všem učitelům k jejich svátku
a poděkovat jim za vše, co pro děti
dělají. Březnový úvodník uzavřu po-
zváním na První jarní ples, kterým
přivítáme první jarní den.
K pravidelnému výčtu toho, co se
v Újezdě děje nebo chystá, využívám
tentokrát odpovědí na otevřené do-
pisy, které mi zaslali občané do re-
dakce Zpravodaje na 5. straně.

Přeji Vám krásné jaro.
Pavel Roušar, starosta

Modernizace železniční trati
Praha - Běchovice –Úvaly

Připravovaná omezení v průběhu stavebních prací v roce 2014

Vážení občané,
jménem vedení zhotovitele stavby „Moder-
nizace trati Praha Běchovice – Úvaly“ bych
vás chtěl stručně seznámit s postupem vý-
stavby v následujících týdnech. Od začátku
roku probíhají práce především na beto-
náži základových patek nového trakčního
vedení a kácení kolidující mimolesní zeleně.
Tyto práce budou plynule pokračovat i v ná-
sledujících dnech, kdy bude docházet
střídavě k denním výlukám kolejí č. 1 a 2
a bude tedy nutno dále využívat provizorní
nástupiště. Pro vaší lepší orientaci se jedná
o tyto termíny a koleje. 20. 2. – 25. 2., vy-
loučena kolej č. 2 (kolej směr Praha). 27. 2. –
4. 3. vyloučena kolej č. 1 (kolej směr Úvaly),
vždy v čase od 8:45 do16:40. V termínu od

17. 3. – 7. 4. bude probíhat první nepřetržitá
výluka k. č. 2 z důvodu zahájení prací na
novém podchodu, kdy bude provedeno pa-
žení mezi k. č. 2 a 0 a do koleje č. 2 bude
vloženo mostní provizorium.
Od druhé poloviny února budou též rozvi-
nuty práce v okolí zastávky Klánovice, spo-
čívající v demolicích kolidujících objektů.
Pro zajištění bezpečnosti cestujících bude
nutné části staveniště ohradit, zabezpečit
a zajistit cestujícím bezpečný příchod a od-
chod k nástupištím.
Závěrem bychom vás chtěli požádat o zvý-
šenou pozornost a opatrnost při pohybu
v prostorách staveniště.

Tomáš John,
ředitel stavby, ViamontDSP a.s.

Byla zahájena rozsáhlá modernizace želez-
niční trati. Kromě modernizace zařízení
bude výhodou pro cestující možné zvýšení
traťové rychlosti. Pro nás, obyvatele okolí
trati, bude přínosem snížení hlučnosti.

V železniční stanici Úvaly a na zastávce
Praha–Klánovice budou vybudována nová
nástupiště, která umožní bezbariérový ná-
stup do nízkopodlažních vozů. Na zastávce
v Klánovicích se postaví také nový podchod
pro cestující. Instalováno bude nové zabez-
pečovací zařízení, což přinese zvýšení bez-
pečnosti a plynulosti drážní dopravy.

V současné době na trati probíhají pří-
pravné práce nezbytné pro zahájení mo-

dernizace. V důsledku toho jsou v některé
dny vyloučeny jednotlivé traťové koleje. Na
zastávce Praha–Klánovice byla proto zří-
zena provizorní nástupiště u prostřední
koleje tak, aby byl i při výlukách možný ale-
spoň dvoukolejný provoz a nebylo nutné
odříkat některé osobní vlaky. Provizorní ná-
stupiště jsou umístěna západněji oproti stá-
vajícím nástupištím tak, aby jejich poloha
nebyla při dalších stavebních postupech
v kolizi s výstavbou nových nástupišť.

Hlavní stavební práce v úseku Praha–Bě-
chovice–Úvaly proběhnou v během letoš-
ního a příštího roku. Jejich rozsah a cha-
rakter však předurčuje nemalé dopady do
plynulosti železniční osobní dopravy, ale
i na okolí stavby. Cestující i občany, kterých
se rekonstrukce dotkne, prosíme proto
o trpělivost a shovívavost. Všechny zainte-
resované firmy a organizace se budou
v rámci možností snažit, aby negativních
dopadů bylo co nejméně.

Připravovaná omezení provozu v nejbliž-
ším období:
(upozornění: z technologických důvodů na
straně stavby může v případě krajní nut-
nosti dojít k úpravě termínů konání jed-
notlivých výluk)
1) 20. 2. – 5. 3. a 17. 3. – 16. 4. 2014
Mimo provoz bude vždy jedna kolej ze tří
traťových kolejí, proto vlaky budou zasta-
vovat v Úvalech, Klánovicích a Běchovicích
v jednom či ve druhém směru u provizor-
ního nástupiště. Provoz osobních vlaků
však bude zachován dle platného jízdního
řádu v plném rozsahu.
V souvislosti s prodloužením pěší vzdále-
nosti mezi provizorním nástupištěm a au-
tobusovými zastávkami v Klánovicích dojde

pokračování na str. 5

3. 3. II. cyklus Újezdské Akademie - a dále každé pondělí

5. 3. e-Čaj o páté se starostou prostřednictvím Skype, od 17:00 hod
Skypová adresa je: starosta.praha21

6. 3. „Jsou v Evropě pyramidy?“ od 15:00 hod beseda s archeo-
logem J. Voňkou v ÚMČ pořádá SPCCH

7. 3. Vzpomínkové setkání u pomníku T.G. Masaryka,
od 16:00 hod. Pořádá Český zahrádkářský svaz a MČ Praha 21

Vernisáž originálů Lesní galerie II v Levelu od 18:00 hod

Zelenáči – koncert v Levelu od 20:00 hod. Vstupné 150 Kč.

8. 3. Petr John – taneční a poslechový večer, 50 Kč, od 19 hod, Level

Výroční čl. schůze zahrádkářů, jídelna MZŠ Polesná od 14:00 hod

10. 3. Trénování paměti, 14 - 15 hod v budově Úřadu MČ. Nezapomeňte!

11.3. „Rebeka“, SPCCH zve své členy do Divadla na Vinohradech,
od 19 hod, v 18:00 BUS z Rohožníku

Plavání a cvičení v bazénu, SPCCH. Každé úterý 8:30 - 9:00 hod

12. 3. Čaj o páté se starostou - neformální beseda o tom, co vás
pálí či zajímá v naší MČ. Od 17:00 hod, ÚMČ Praha 21.

14. 3. Hexagon, taneční a poslechový večer, Level od 19 hod, 50 Kč.

15. 3. Zápis do lesní školky V mechu a kapradí, 9:30 – 16:00 hod,
info na www.vmechu.cz

Výroční čl. schůze SPCCH, 14:00 hod v jídelně MZŠ Polesná

Přestavník, taneční a poslechový večer, Level, 19 hod, 50 Kč

17. 3. Jednání zastupitelstva od 16:00 hod v divadelním sále MZŠ.
Všichni jste srdečně zváni! Program jednání na úřední desce
a www.praha21.cz.

18. 3. Výlet SPCCH do Kutné Hory s Pražskou integr. dopravou.
BUS 269 v 7:41 hod ze zast. Újezd n. L. (zelenina Radka) do
Uhříněvsi, zast. Nové nám., dále BUS 381 v 8:12 hod, příjezd
do Kutné Hory centrum v 9:36 hod. Cena dle tarifu PID

19. 3. e- Čaj o páté se starostou prostřednictvím Skype od 17:00 hod.

21. 3. 1. jarní ples Městské části Praha 21, vstupné 250 Kč
u stolu v sále nebo u baru, 150 Kč v restauraci. Od 20:00 hod,
Level. Hraje Jam Band, předtančení Arabeska.

22. 3. Slavnostní otevření stezky Lesní galerie II v terénu,
od 10:00 hod u restaurace Smolík u nádraží Klánovice.

Výroční čl. schůze KAS v jídelně MZŠ Polesná od 14 hod.
Pořadem bude evidence členů a vybírání příspěvků na rok 2014

Do-centi, taneční a poslechový večer, Level, 20 hod, 50 Kč.

24. 3. Trénování paměti, 14 - 15 hod v budově Úřadu MČ. Nezapomeňte!

26. 3. „Hoteliér“, Filmový klub 21, od 19:00 hod v sále MZŠ

28. 3. Vojta Kid́ák Tomáško, písničkář a držitel několika Port.
Level od 20:00 hod. Vstupné 150 Kč.

29. 3. Rarášek pořádá 3. újezdský karneval v sále Levelu od 10:00
a od 15:00 hod. Lístky od 27. 2. v podatelně ÚMČ a v El Bio.

Tradiční velikonoční prodejní výstava, pořádá od 10 do 16
hod www.kvetinylucka.cz a ČSZ v areálu zahrádkářů

Živá hudba, taneční a poslechový večer, Level,19 hod, 50 Kč.

30. 3. Návštěva Židovského hřbitova a Synagog s průvodcem.
Pořádá KAS, sraz v 13:30 hod před Staroměstským orlojem

4. 4. Forbes, taneční a poslechový večer, Level, 19 hod, 50 Kč.

4.-5. 4. Tradiční velikonoční prodejní výstava, pá 10–17, so 9–16
hod www.kvetinylucka.cz a ČSZ v areálu zahrádkářů

5. 4. Zájezd do Polska – Kudowa Zdrój, 5:00 hod od auto Štangl,
cena 220 Kč, Pořádá Čs.červený kříž, přihlášky I. Zajacová
281 970 138, J. Tesařová 281 972 720, M. Kolembářová 281 972 575

Začíná ozdravný pobyt SPCCH v Luhačovicích.
Info M. Branžovská 777 711 699.

Hom-bre, taneční večer Country & Swing, Level, 19 hod, 50 Kč

7. 4. Trénování paměti, 14 - 15 hod v budově Úřadu MČ. Nezapomeňte!

11.4. Holokrci, taneční a poslechový večer, Level, 19 hod, 90 Kč.

12. 4. Monokl, večer k tanci a poslechu, host Veget, 70 Kč.

23. 4. Veřejné fórum pořádá ÚMČ Praha 21 od 18 hod v sále
Polyfunkčního domu

Stromy podél Klánovického nádraží musely ustoupit
modernizaci. Bližší info v UZ 04/2014.

Ostudná budova na nádraží
je již minulostí.
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Sloupek zastupitelů

Aktuality z Rady MČ Zaměřeno na životní prostředí

Úřad MČ Praha 21 vymáhá
pohledávky soudní cestou
O dlužnících na nájemném se mi nepíše lehko. Tento článek by měl varovat ná-
jemce, kteří neřeší zadluženost a ukázat, jak v takových případech prudce roste
pohledávka. Nejlépe přesvědčí několik případů.
Obvodní soud uznal žalobu na vymáhání dluhu na nájemném a s ním spojených
službách za pronájem bytu ve výši 157.365,- Kč a vydal platební rozkaz, který
kromě této jistiny zahrnuje i náklady právního zastoupení MČ za 31.405,- Kč. Dluž-
ník nepředal byt, přestože uplynula výpovědní doba. Vzniknou mu další výdaje za
podání žalob na vyklizení bytu a na bezdůvodné obohacení. Podle úhrad se k dlu-
hům připočte poplatek z prodlení, až 91,25 % za rok! V tomto, i v podobných pří-
padech tak poplatky i několikanásobně převýší původní dlužnou částku.
Proč zde uvádím přesné částky? Abych varoval dlužníky před poplatkem z pro-
dlení a náklady soudního vymáhání. Abych vyzval každého, kdo začíná mít prob-
lémy s úhradou co nejdříve kontaktovat odbor VHČ, správy bytů a údržby a přijít
si dohodnout splátkový kalendář. Nepřebíráním pošty se nic nevyřeší. Pouze do-
chází k nárůstu dluhu. Poplatek z prodlení nájemného ve výši 50.000,- Kč činí
čtvrtletně 11.406,- Kč. Když se k tomu připočtou výdaje právního zastoupení, je
dluh až dvojnásobný.
MČ v současné době řeší s advokátní kanceláří sedm kauz vymáhání dluhů a při-
pravují se další případy. Postupně se bude zkracovat doba vymáhání na jedinou
upomínku platby a následně se případ předá advokátní kanceláři. Ta odešle výzvu
k odstranění protiprávního stavu s upozorněním, že může být dána výpověď
z nájmu. Následně posílá předžalobní upomínku, obsahující výpověď z nájmu
bytu ve smyslu ust. § 2291 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V takovém pří-
padě dochází dle nového občanského zákoníku k výpovědi bez výpovědní doby
a nájemce je povinen odevzdat byt nejpozději do jednoho měsíce.
Dlužníkovi pomůže neprodleně kontaktovat pronajímatele. Jen tak může MČ při-
hlédnout k okolnostem. Velice rád jsem předložil RMČ návrh prominout popla-
tek z prodlení paní, která dlužnou částku vyrovnala poté, co jí byl zpětně přiznán
vdovský důchod. Poplatky z prodlení lze za určitých okolností prominout, oproti
tomu úhradu nájmu a služeb prominout nelze. Obsahují poplatky do fondu oprav,
teplo, vodné, stočné a společné náklady domu, které MČ hradí i v případech, že
jí tyto náklady nájemce bytu nezaplatil. Ani vystěhováním dlužníkovi dluh neza-
nikne, naopak nadále poroste. Stále bude sledován exekutorem. Takto například
přišel dlužník o zděděný dům, protože kdysi dlužil sto tisíc nájemného. Co na-
psat k této nepříjemné záležitosti závěrem? K případům přistupujeme jednotlivě.
Snažíme se zjistit, jak se do problémů nájemníci dostali. Často po rozvodu zůstane
žena s dětmi a muž neplní vyživovací povinnosti. Pokud nájemníci dluh řeší a při-
jdou, sjednáme splátkové kalendáře, snažíme se jim pomoci.

Pavel Zeman, Odbor VHČ, správy bytů a údržby

Bicykly budeme moci parkovat bez obav
MČ Praha 21 po vyhodnocení ankety, týkající se bezpečnosti života v naší MČ, za-
žádala o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality
v roce 2014.
Projekt „Prevence krádeží a ochrana majetku občanů“ je zaměřen na snižování
počtu trestných činů v majetkové oblasti v MČ Praha 21, ale i okolí. Jedná se
o identifikační značení jízdních kol a následné zapsání do mezinárodního regi-
stru. Technologií s využitím několika forenzních prvků ochrany se zjednoduší
identifikace skutečného vlastníka a odhalení kradeného majetku.
Cílem projektu je snížení počtu krádeží kol, aktivní podpora MČ Praha 21
v ochraně majetku občanů a zpřístupnění značení jízdních kol i sociálně slabším
občanům Újezda nad Lesy.
Finanční prostředky na realizaci výše uvedeného programu jsou vyčleněny v ka-
pitole státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Blanka Horká
referentka interního auditu ÚMČ Praha 21

MČ Praha 21 převzala v únoru tohoto
roku na 10. Národní konferenci kvality
ve veřejné správě Cenu Ministerstva
vnitra za kvalitu ve veřejné správě za
rok 2013 za aplikaci místní Agendy 21
(MA21), tzv. bronzový stupeň.
Ministerstvo vnitra organizuje každo-
ročně od roku 2005 soutěž o získání
cen za kvalitu a inovaci ve veřejné
správě. Smyslem soutěže je motivovat
úřady v různých typech municipalit
zvyšovat kvalitu veřejné správy, pod-
porovat zavádění moderních nástrojů
řízení a oceňovat inovativní přístupy.
Ceny za kvalitu ve veřejné správě jsou
rozděleny do tří stupňů: „bronzový“
stupeň ocenění Organizace zvyšující
kvalitu veřejné služby je pro organi-
zace, které se zaměřily na zlepšování
kvality a dosáhly prvních úspěchů zvy-
šující kvalitu veřejné služby, „stříbrný“
stupeň ocenění Organizace dobré ve-
řejné služby je za dosažení stanove-
ných parametrů, dokládajících potřeb-
nou kvalitu, „zlatým“ stupněm je od
roku 2008 Národní cena kvality ČR.
Cena za inovaci ve veřejné správě oce-
ňuje nové netradiční nápady, sloužící
jako příklady dobré praxe.
Kritéria se musí plnit každý rok. Po-
drobné informace naleznete na
http://ma21.cenia.cz/.

Petr Duchek / VV
V ÚZ 1/14 mě starosta bez důkazů „napadl“, že komolím
jméno pí Jakob Čechové. Je ale poněkud mimo. Loni uvedl
v interpelaci zdrobnělinu jejího křestního jména p. Lameš
a p. Slezák, tehdy řídící jednání ZMČ, ji vyřadil z projedná-
vání v rozporu s jednacím řádem! „Taková osoba v ZMČ
není,“ tvrdil. Na nezpochybnitelně správně uvedené pří-
jmení přitom vůbec nebral zřetel. Byl proto p. Lamešem vy-
zván, aby nepodváděl a interpelaci zařadil. Neučinil tak.
Místo toho p. Lameše udal. Není přeci podvodník. Ovšem
k projednání se nedostavil a dostal za to pokutu. A to nej-
lepší na konec. V udání právě Slezák ve všech případech
zkomolil příjmení pí Jakob Čechové. Po třech letech „in-
timní“ spolupráce! Trapné.
A k cenzuře tamtéž. Do textu mi přidala nesmyslnou první
větu, neotiskla článek ke koncepci školství (sice delší, ale
doprovázený prosbou zastupitele o zcela mimořádné otiš-
tění).
Navíc interpelaci, jasně ukazující na porušení pravidel pro
vydávání ÚZ, vymazala ze zápisu z jednání ZMČ ... Více
v SÚL.

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Občané se mě ptají, zda budu jako starosta kandidovat
v příštích komunálních volbách.
Vstoupili jsme do komunální politiky v r. 2010 jako občané,
kteří chtěli změnit dosavadní způsoby podivných vlivových
vazeb a neprůhledného politikaření, se kterým jsme ne-
souhlasili. Pražská ODS začínala ztrácet kredit a důvěry-
hodnost. Bublina mnohaleté jednobarevné vlády v Praze
začínala praskat a na povrch vyplouvaly zvěsti o předraže-
ných smlouvách, nevypověditelných zakázkách, kmotrov-
ském pozadí. Chtěli jsme změnu a tak se z občanů museli
stát politici. Od prvního dne na radnici dělám svou práci
naplno. V koalici jsme prosadili a nastartovali změny
v práci úřadu i samosprávy, běžné jsou nyní komunikační
a informační možnosti úřadu, o nichž si před r. 2010 ob-
čané mohli nechat jen zdát. Chci v této práci pokračovat,
pozitivní změny zakotvit a odblokovat to, co se dosud ne-
daří. Na podzim budu kandidoval opět na kandidátce Ote-
vřeného Újezda - zda je občanský postoj v politice žádoucí,
ohodnotí voliči.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
8. března Žehušická x Měšínská

Dědická x Ranská
22. března Čenovická x Pilovská

Lomecká x Zaříčanská

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž, napadlo
mě, když jsem si v únorovém Zpravodaji přečetla článek
Koncepce školství bez koncepce.
Autor článku nešetří radami, co by se jak mělo udělat,
avšak ouha, jak se ukazuje o škole v Újezdě toho moc neví.
Například uzamčené stání pro kola funguje ve škole na 1.
stupni už od podzimu, pro nadané žáky běží ve škole pro-
gram „Hlavičky“ a s handycapovanými dětmi při vyučování
už několik let pracují speciální pedagogové. Pan Lameš by
si předtím , než příště bude opět rozdávat rady, měl zjistit,
jak se skutečně věci mají.
A pokud v KŠ postrádá informace o tom Co? Kdy? Jak? Do-
poručuji sledovat webové stránky úřadu nebo školy. Z po-
sledních novinek si dovolím uvést nově otevřené školní
poradenské středisko pro žáky obou stupňů a připravova-
nou rekultivaci parku před školou na Staroklánovické. Pro
někoho Koncepce bez koncepce, pro jiné kvalitní doku-
ment.

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Ve sloupcích komunikuje s občany jen málo zastupitelů. Tě-
šíval jsem se na pestré palety názorů všech těch, kteří nás
zastupují. Pokaždé jsem však zklamáván, vyjde jen zlomek
ze 17 možných příspěvků všech zastupitelů.
Že by nebylo o čem psát?
Tak po Újezdě se například šušká, že členka našeho klubu
zastupitelů ODS pí. Vlásenková vystoupila z ODS. Ano? Ne?
Nevím. Nikde zmínka. Vadí mi, když se věci zastupitelské
demokracie berou na lehkou váhu. Kdo získá ve volbách
významný podíl hlasů nese odpovídající zodpovědnost. Je
v zájmu veřejnosti s voliči komunikovat, v daném případě
věc vyvrátit a nebo vysvětlit.
Tak se tedy těším, že brzy uvidím alespoň sloupek paní za-
stupitelky Vlásenkové nebo některého ze zodpovědných
kolegů v jejím klubu: p. zastupitelky Juřenové, zastupitele
Hoda, zastupitelky Dastychové, Diepoltové nebo p. Štroufa.
Zodpovědnost znamená zodpovídat, kořenem slova je od-
pověď: tedy komunikace. Občané (a zastupitelská demo-
kracie) za to myslím stojí.

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

živnostenský odpad, nebezpečný od-
pad (př. autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly
od nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, výrobky podlé-
hající zpětnému odběru (např. vyřa-
zené elektrozařízení, TV a PC moni-
tory, počítače, lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.
Termíny navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Nejtková - tel: 281 012 943

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU TRASA A
10. března 1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 15:00 - 15:20
2014 2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 15:30 - 15:50
pondělí 3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 16:00 - 16:20

4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert) 16:30 - 16:50
5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 17:00 - 17:20
6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 17:30 - 17:50
7. křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 18:00 - 18:20
8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 18:30 - 18:50

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou ob-
sluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotoche-
mikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad
s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jed-
lého), barvy, tiskařské barvy, lepidla prys-
kyřice, detergenty obsahující nebezpeč-
né látky (čisticí prostředky), nepoužitelná
léčiva a cytostatika, baterie a akumulá-
tory.
Brožurku s termíny sběru nebezpečného
odpadu na rok 2014, která obsahuje i se-
znam sběrných dvorů, si můžete vyzvednout v kanceláři životního prostředí.

Martina Nejtková, OŽPD

Rada MČ na svém 86. a 87. jednání
- Schválila záměr na pronájem re-
klamních nosičů v prostorách úřadu
- Vzala ne vědomí zápis z Dopravní ko-
mise
- Schválila zveřejnění záměru pronaj-
mout vývěsky v Hulické ulici před úřa-
dem volebním stranám a uskupením,
které jsou zastoupeny v současném
Zastupitelstvu MČ P21 do 31. 10. 2014
- Schválila žádost TJ Sokol Újezd
n.Lesy o převod vyúčtování investice
z roku 2013 do konce roku 2014
- Nesouhlasila s žádostí sdružení
„Volba pro Újezd“ o prominutí poplat-
ku za pronájem nové vývěsní skříňky

- Schválila uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
PREdistribuci a.s. na pozemku parc. č.
3737/37 v k.ú. Újezd n.Lesy
- Schválila metodiku výpočtů jednorá-
zového poplatku za umístění inženýr-
ských sítí do pozemků ve svěřené sprá-
vě MČ Praha 21
- Vzala na vědomí zápis z Komise
výchovy a vzdělávání
- Schválila zásobník projektů pro rok
2014
- Schválila vybudování nové vjezdové
brány a realizaci parkoviště u teniso-
vých kurtů
- Vzala na vědomí zprávu o činnosti

v oblasti protidrogové politiky v našem
správním obvodu. V roce 2013 bylo
v této oblasti uvolněno celkem
308.500,-Kč .
- Vzala na vědomí a souhlasila s ná-
vrhy Komise pro udělování titulu
„Čestný občan“ a „Občan roku 2013“
- Vzala ne vědomí výroční zprávu MČ
Praha 21. Obsah je k dspozici na webo-
vých stránkách úřadu.
- Schválila odeslání předžalobních
upomínek na vymáhání dluhu nájem-
cům bytů
- Vzala na vědomí zápis z Finančního
výboru Zastupitelstva MČP21
- Vzala na vědomí změny ve složení
Grantové komise pro rok 2014
- Souhlasila s návrhem rozpočtového
výhledu MČ Praha 21 do roku 2019

Karla Jakob Čechová, místostarostka

Park před školou
bude v novém

Téměř deset let se mluví o stavu parku
před školou, 19. 2. byl představen pro-
jekt jeho revitalizace.
V letošním roce se mi podařilo od
MHMP zajistit finance a pokud půjde
vše podle plánu, o prázdninách zač-
neme s pracemi. V prvé řadě bude za-
bezpečeno vsakování dešťových vod,
aby park nebyl stále podmáčený. Pak
přijde na řadu rekonstrukce dětského
hřiště, kde děti rády dovádějí a při-
dáme pár hracích prvků. Oproti stáva-
jícím cestičkám povedeme nové logič-
těji. Upravíme prostor u vchodu školy.
Největší změna bude patrná od pře-
chodu přes Staroklánovickou, tam
zmizí obě vysoké thůje a jeden tis. Dů-
vodem k tomuto kroku je bezpečnost
dětí, které když vbíhají na přechod,
nejsou do poslední chvíle vidět. Zá-
bradlí, o kterém jsme uvažovali, tady
nemůže být, protože v chodníku vedou
sítě. Změnou k lepšímu je i to, že na
uvolněné místo vysadíme živý „obecní
vánoční strom“. Novou výsadbu plá-
nujeme jako prodloužení stávajícího
střihaného živého plotu a nový špalír
listnáčů podél hlavní silnice jako zvu-
kovou a prachovou bariéru.
Výsledkem bude otevřenější prostor od
školy, přívětivější místo pro rodiče
a prarodiče, čekající před školou, tráv-
ník pro možné „posedávání“ a pěkné
dětské hřiště.

Karla Jakob Čechová

Obdrželi jsme cenu Ministerstva vnitra

Dotazníkové šetření
V měsíci březnu a dubnu 2014 bude
probíhat dotazníkové šetření realizo-
vané ÚMČ Praha 21 v domácnostech
občanů Újezda nad Lesy metodou ná-
hodného výběru ke zjištění úrovně
spokojenosti v různých oblastech ži-
vota a způsoby místní přepravy a mo-
bility. Šetření budou provádět po-
věřené osoby (převážně studenti),
které se budou prokazovat průkazem
ÚMČ Praha 21. Děkujeme, že tazate-
lům odpovíte na otázky. Výsledky
budou podkladem pro další zkvalit-
ňování života v naší městské části.

Iva Hájková, OŠKMA21

foto archiv ÚMČ
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podáno kde žadatel téma projektu výše spolu- získány fin.
účasti MČ prostř. ve výši

Státní fond život. MČ Praha 21 Zateplení MŠ sluníčko 168 765 1 518 880
prostředí Lišická ul.

Ministerstvo život. Újezdský STROM Lesní galerie II, 9 972 629 748
prostředí, revolv. o.s. pokračování naučné
fond stezky Klánovickým

lesem

Ministerstvo práce MČ Praha 21 Dotace na poskyto- 0 100 000
a sociálních věcí vání sociálních služeb

Magistrát hl. města OŽPD Udržovací řez 30 000 210 000
Prahy vytipovaných stromů

Magistrát hl. města Újezdský STROM Lipové stromořadí ke 13 000 100 000
Prahy o.s hřbitovu Praha 21

Újezd n/L - III. etapa

Operační program MČ Praha 21 eÚjezd 120 000 1 600 000
Praha - Konkurence-
schopnost

Nadace Újezdský STROM Ošetření dubu 0 Ošetření dubu
Partnerství o.s. na Blatově provedeno

OŽPD bezplatně

Operační program MČ Praha 21 Zateplení MŠ Rohožník 267 167
životní prostředí Certigo s.r.o. (střecha)

Magistrát hl. města MČ Praha 21 Demografická studie 9 302 50 000
VŠE Praha MČ Praha 21

Magistrát hl. města Masarykova ZŠ Podpora žáků 35 000 3 900 492
Prahy Instrategy Institut se specifickými

pro evropské vzdělávacími potřebami
a národní strategie formou poradenského

pracoviště

Úspěšné projekty a podané žádosti
o grant v roce 2013

Iva Hájková, Odbor školství, kultury, MA21

PROČ NENÍ JAKO OSTATNÍ?
Seminář s fyzioterapeutkou Broňou Krajíčkovou
Máte doma předškoláka nebo prvňáčka, který neustále něco ztrácí? Neví, do
které ruky si má vzít tužku. Něco vám vypráví a neustále při tom pochoduje?
Nevydrží sedět na místě a s obtížemi dokončí započatý úkol? Nemusí jít vždy
o poruchu pozornosti (ADHD).
Pokud Vás toto téma zajímá, registrujte se na marketa@neposeda.org
Pondělí – 17. března, 17:30-18:30. Vstupné 50,- Kč (děti můžete vzít sebou)

JARNÍ BYLINKOVÝ RESTART
Seminář s bylinkářkou a terapeutkou Jitkou Volnou
Zajímá Vás, které bylinky jsou vhodné užívat (nejen) v jarním období? Pro do-
spělé i pro děti? Témata semináře: Detoxikace, úprava hmotnosti, péče o plet́,
vlasy, nehty, únava, regenerace, tišící a povzbuzující účinky rostlin, podpora
imunity, základní informace o užívání bylin.
Přijd́ te se dozvědět víc, či jen ochutnat a zakoupit výborné bylinné směsi.
Registrujte se na marketa@neposeda.org
Pondělí – 24. března, 17:30-18:30. Vstupné 50,-Kč (děti můžete vzít sebou)

HERNA pro děti s doprovodem
Pondělí 9-12, 15-17 hod. Středa 9-12 hod
Vstupné 40,- Kč

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY pro šikovné ručičky
Čtvrtek - herna s výtvarnou dílnou, pro děti
od 2 let. Vstupné 60,- Kč

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
Poskytování psychické podpory a orientace
v zátěžových situacích. Pomůžeme Vám
problém pojmenovat a nalézt zdroje a kroky
v jeho řešení.
Pátek – dle objednání. Vstupné ZDARMA

CENTRUM PRO RODINU
v Újezdě nad Lesy, Lomecká 656 – POZVÁNKA

Aktivity projektu Centrum pro rodinu jsou podporovány Městskou částí Praha 21,
Újezd nad Lesy a Běchovice

Hola,
karneval volá!
Rok s rokem se sešel a opět nastává
čas karnevalů, převleků a masek. Ani
náš Újezd nad Lesy nezůstává pozadu.
Rádi bychom jménem Raráška z Újez-
da o.s. pozvali všechny děti i rodiče na
3. újezdský karneval, který se bude
konat v sále Polyfunkčního domu
LEVEL v sobotu 29. března 2014. A jeli-
kož zájem o újezdský karneval je vždy
veliký, i letos budou karnevaly rovnou
dva v jeden den – od 10:00 do cca
13:00 hod a od 15:00 do cca 18:00 hod.
Pro letošní rok jsme zvolili téma kar-
nevalu zimní Olympijské hry, což ale
neznamená, že děti musí mít spor-
tovní masky. Pro děti budou připra-
veny různé sportovní disciplíny a sou-
těže, na karnevalu nebude chybět také
vystoupení tentokráte vtipného žon-
gléra, čeká vás i vystoupení taneční
a nemůže chybět ani oblíbená tombola
s různými cenami od našich sponzorů
(viz. leták).
Kdo ale zná naše raráškovské akce, tak
jistě dobře ví, že se bude hodně tanco-
vat a skotačit a že vás zkrátka čeká
spousta zábavy.
Vyhlašovat budeme 5 nejhezčích ma-
sek karnevalu a také jednoho vítěze
kategorie maska dítě a rodič. Chceme
tím tak ocenit i dospěláky, kteří při-
jdou v nějaké masce. A stejně jako
vloni, babičky a dědečkové v maskách
mají jeden lístek do tomboly od nás
zdarma.
Lístky na karneval jsou v prodeji v po-
datelně MÚ Prahy 21 a v prodejně
zdravé výživy El Bio na Blatově (dítě
50Kč a dospělí 100Kč). Zakoupením
lístků přispějete k dofinancování os-
tatních raráškovských akcí, které jsou
jinak částečně dotovány granty ÚMČ
Prahy 21, kterému tímto velmi děku-
jeme za podporu našeho sdružení.

Iva Taške, Rarášek

Internet v knihovně
Na březen vyhlašuje knihovna pro nové zájemce o registraci zápisné na rok
zdarma. Přijďte si vybrat z pestré nabídky knih pro děti i dospělé.
Upozorňujeme také, že v otevírací době knihovny je možno využít 5 počítačů
s připojením k internetu. Počítače jsou hojně využívány jak žáky ZŠ, kteří si
zde vyhledávají informace ke studiu, tak i dospělými zájemci. Máte zde mimo
jiné možnost navštívit stránky Úřadu MČ, kde se například dozvíte i to, co se
do Zpravodaje nevešlo.
Starším občanům s vyhledáváním Zpravodaje na internetu rády pomůžeme.
Tato služba je Úřadem MČ poskytována bezplatně, a to nejen registrovaným
čtenářům, ale i široké veřejnosti.
Za poplatek je zde možno vytisknout či okopírovat materiály.
Otvírací doba: Po 10:00–12:30 hod 13:00–18:00 hod

St 10:00–12:30 hod 13:00–17:00 hod
Pá 8:00–12:30 hod 13:00–16:00 hod

Adresa knihovny: Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy

Kašparová, Jakubcová

Sté výročí vzniku Československa
a československých legií

Vážení občané,
protože se mi občas podaří sehnat staré fotografie,

nebo zajímavé písemnosti týkající se naší obce, vím, že ve vašich domácích ar-
chivech se mohou nacházet další poklady, které by se daly použít pro naši kro-
niku, nebo muzeum a zachovat je tak pro další generace. Zajímavé mohou být
fotografie, plakáty, staré pozvánky na plesy a schůze, fotografie ještě nezas-
tavěných pozemků v obci, před jejich zástavbou, fotky starších domů před re-
konstrukcí a další dokumenty mapující postupný vývoj obce. Pokud tedy doma
najdete cokoliv zajímavého, prosím abyste se ozvali buď na můj e-mail nebo
telefon a po dohodě bych si zapůjčené dokumenty od vás vyzvedla a po oske-
nování nebo okopírování bych je opět vrátila. Pokud máte možnost oskeno-
vání přímo doma, můžete je rovnou poslat na můj e-mail jako přílohu.
Děkuji za pomoc. Marie Tomaidesová, kronikářka obce

e-mail: marytomaides@seznam.cz
telefon: 281 972 180
mobil: 775 377 769

Veřejné
fórum

Zveme všechny občany na
Veřejné fórum pořádané

23. dubna 2014 od 18 hodin
v sále Polyfunkčního domu
Level, Staroújezdská 2300.
Dozvíte se, jak jsou řešeny Vaše
podněty sdělené na Veřejném
fóru před rokem, ke kterým se
vyjádřilo přes 700 občanů v an-
ketě. Shodli jste se na 10 P
(problémy/podněty), které jsou
ke shlédnutí na

www.praha21.cz

Samospráva – Udržitelný roz-
voj – Komunitní plán.

Přijďte se zapojit do diskuze
nad rozvojem Újezda nad Lesy.

Iva Hájková, OŠKMA21

Legie Újezd a okolí - seznam osob
BERÁNEK Josef Újezd, BÍLEK Stanislav Bechyně, BOROVIČKA Antonín Sibřina,
BUDSKÝ Václav Běchovice, Koloděje, Újezd? ČERMÁK Václav Úvaly, DOUBRAVA
Vilém Praha, FILIP Josef Británie, HABĚTÍN František Koloděje, HÁJEK AntoníL
Sibiřina, HIEKE Emil Blahov, HOLUB Josef Prosek, KOUŘIMSKÝ Josef Koloděje
Újezd, KOUTSKÝ Jan Koloděje, KREJČÍK Vlastimil Sibřina, MIK Antonín Koloděje,
MÍK Jan Koloděje, MIKA Antonín Újezd Koloděje, OLMR František Praha 8, PECHATÝ
Václav Koloděje, POKORNÝ Václav Koloděje, Újezd, VANĚČEK Josef Benice,
ZIKMUND Josef Vinohrady, BUDSKÝ Antonín Běchovice, Koloděje, Újezd? ČERMÁK
Antonín Úvaly, SADIL Antonín Sluštice, BEJŠOVEC Václav Újezd, GIBIŠ Hynek,
Mika František

Sběr textilu a kožených věcí
(oblečení, obuv, kabelky, pásky, hračky, záclony)

Středa 26. března 7:00 - 8:00, 13:30 - 15:00 hod
Sběr proběhne na rampě za školní jídelnou
II. stupně v Polesné ulici.

Textil, který posbíráme bude ekologicky zpracován a vý-
těžek půjde na pomoc rozvojovým zemím

Mgr. Jana Holasová,
Ing. Dana Brousková

Masarykova ZŠ pořádá sběr papíru a textilu
Sběr papíru
v těchto termínech:

4. března 2014 - 7:15 - 8:30
5. března 2013 - 15:00 - 17:00
6. března 2013 - 15:00 - 17:00

Sběr proběhne na dvoře I. stupně MZŠ .

Výtěžek akce použijeme na nákup výtvarných potřeb
pro školní družinu a část pokryje náklady na kopírování.
Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní.

Helena Vonešová

www.neposeda.org

Československé dobrovolnické jednoty v Rusku a ve Francii vznikly v srpnu
roku 1914 a od počátku působily ve prospěch ruské a francouzské armády
v rámci sil Dohody. Krátce na to vznikly čs. legie i v Itálii. Z toho vyplývá,
že sté výročí založení čs. legií budeme slavit v létě letošního roku. Stoleté
výročí založení čs. legií chceme využít k výchově k vlastenectví a rozvoji
tradic v duchu čs. legionářů.

První čs. vojenské jednoty vznikly z ini-
ciativy krajských organizací záhy po
vypuknutí 1. světové války. V Rusku 12.
srpna 1914 v Kyjevě – Česká družina,
ve Francii 31. srpna 1914 v rámci cizi-
necké legie – Rota Nazdar. Prakticky ve
stejné době se čeští krajané z Běle-
hradu účastnili bojů s postupující ra-
kousko-uherskou armádou v armádě
srbské.
I z naší obce bojovala řada občanů v
čs. legiích a naším cílem je jejich iden-
tifikace, vzpomínka na ně, úprava
pom-níků a morální poděkování za je-
jich odvahu a hrdinství.
Touto akcí chceme přispět k prohlou-
bení podvědomí a hrdosti občanů
městské části Praha 21 Újezd nad Lesy
na naše předky a spoluobčany, kteří
bez ohledu na nebezpečí války vstou-
pili do československých legií.
V tabulce je uveden přehled občanů
Újezda nad Lesy a jeho blízkého okolí,
kteří v průběhu 1. světové války bojo-
vali v ruských, italských, nebo fran-

couzských legiích za svobodné Česko-
slovensko. Přehled čerpá z dostupných
materiálů, a nemusí být konečný. Jsme
přesvědčeni, že vzhledem k migraci
občanů se zde narodilo, nebo po jistou
dobu žilo, větší množství občanů - le-
gionářů, kteří nejsou v databázi uve-
deni. Problém s přesnějším vyhledává-
ním legionářů spočívá v průběžné
změně příslušnosti obce střídavě pod
okres (dělení podle okresu politického
a soudního) Říčany nebo pod dočas-
nou příslušnost obce Koloděje a poz-
dější spojení obcí Újezd nad Lesy,
Blatov a Sibřina. Jen obtížně se dohle-
dává, v kterém roce se ta či ona změna
konala.
Z výše uvedeného vyplývá, že uvedený
seznam nemusí být úplný a žádáme
Vás občany o jeho doplnění a aktuali-
zaci tak, aby byl co nejpřesnější pro
budoucí použití. Pokud máte nějaké
záznamy či artefakty, které souvisí
s činností v legiích od Vašich příbuz-
ných, kteří byli legionáři či přímými
účastníky 1. svět. války, znáte jejich
osudy z vyprávění, uvítáme o nich in-
formace, fotodokumentaci, popřípadě
povídky.
K osobám uvedeným v seznamu,
máme ještě další doplňující údaje a ty
budeme sdělovat na základě dotazů
jednotlivcům. Musíme dbát na ochra-
nu osobních údajů.
Cílem této akce je vznik co nejpřesněj-
šího přehledu těch občanů, kteří v le-
giích bojovali.
Níže jsou uvedena jména, příjmení
a obec s domovskou příslušností.

paclavice@volny.cz

Kronika



strana 4 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

Činnost Klubu aktivních seniorů
v lednu 2014

25. ledna navštívili členové KAS odpolední představení ve Stavovském divadle „Pán z Prasečkova“. Režie ponechala hru
v podobě, v jaké ji před více než 300 lety Moliére, ten znamenitý francouzský herec a básník světového významu,
napsal a uvedl. Herci mají výrazné kostýmy a přehnané nalíčení. Hra má množství zápletek vedoucích k odstranění tlus-
tého, hloupého, leč bohatého ženicha. Hlavní roli skvěle ztvárnil Václav Postránecký. Stejně jako ostatní Moliérovy hry
i tato oplývá fantazií, moudrostí a vtipem. Dobře jsme se bavili.

Za výbor KAS Irena Krajzingrová

„Malý myslitel“
Organizátorům FK21 se konečně naplnila vy-
toužená představa zaplněné auly desítkami
spokojených milovníků filmového zázraku –
ať už k tomu přispěl výběr programu, či (a to
asi především) avizovaná návštěva hostů -
přišli všichni: režisér a tvůrce projektu Rado-
van Lipus; spolutvůrce a průvodce arch.
David Vávra a střihač dokumentů Honza Pe-
tras, ale i host nečekaný - produkční seriálu
Renáta Vlčková. Na počátku jsme nádavkem
promítli překvapení - 2 pracovní verze „Šum-
ného Újezdu“ od frekventantů filmového
kroužku z MZŠ - Davida Maláka ze 6. třídy
a Lukáše Kudláčka ze 4. třídy. Konečné verze
představí naši mladí filmaři veřejnosti
9. května při slavnostních oslavách.
Není asi možné písmem lépe vystihnout ná-
ladu večera, než si pomoci e-mailem, který
jsem po produkci dostal od R. Lipuse: Milý
M., bylo to včera moc pěkné a přišlo neče-
kaně mnoho lidí! Děkujeme za pozvání! R. L.

Co více dodat…
Příští promítání FK21 se bude konat 26. března,
tradičně ve středu, v 19 hod, v aule MZŠ, pokra-
čuje filmem HOTELIÉR režiséra J. Abrháma ml.
Josef Abrhám ml. - režisér, scenárista a producent.
Absolvent FAMU, věnuje se především doku-
mentu, má jich už za sebou několik, podílel se
také na dokumentárním cyklu České televize Ne-
obyčejné životy a loni dokončil snímek Hoteliér,
v němž dokázal zrežírovat celou vyzrálou herec-
kou extratřídu někdejšího Č.K., včetně svého táty.
Při natáčení se sešli herci ze zlatých časů Čino-
herního klubu z konce šedesátých let (tehdy v režii
Evalda Schorma). Máme se tedy na co těšit.

Petr Mach, KVA

Dobrá zpráva pro rodiče
v Uhříněvsi byly otevřeny nové moderní jesle
Nedaleko Uhříněvsi, v části Hájek, byly na konci loňského roku otevřeny zcela
nové moderní jesle, vhodné pro děti již od 2 měsíců věku. O děti se stará tým
profesionálů se zdravotnickou kvalifikací. Jesle nabízejí služby v nejvyšším stan-
dardu kvality a poskytují rodičům řadu výjimečných služeb jako např. krátko-
dobé, víkendové nebo noční hlídání pro děti všech věkových kategorií. Kromě
toho jesle nabízí péči o děti s alergiemi, astmatem nebo celiakií, včetně zajištění
speciálních diet. Jesle se nachází v příjemném prostředí novostavby rodinného
domu, v klidné zelené části Prahy s výbornou dopravní dostupností.
Pro více informací www.jesleuhrineves.cz, 725 007 207

Lidé kolem nás ................ s kým se potkávám?
Nevíme o nich nic a chceme vědět víc :-)

F I L M O V Ý K L U B – FK21
Příští promítání se bude konat 26. března, tra-
dičně ve středu, v 19 hod, v aule MZŠ.
Zveme všechny, kteří se máte rádi a rádi si
dokážete vybojovat, i sami se sebou, něco
hezkého a povznášejícího - rozhodně budeme
v dobrých rukách, vstup volný, popovídání
s tvůrci.

HOSTÉ: Jan Kačer (ANO – ten!) si přál, aby-
chom si s ním prohlédli film režiséra
Josefa Abraháma ml. (ANO, jeho rodiče také
známe!) – HOTELIÉR - 70ti minutový doku-
ment o novém „vzkříšení" Pavla Landovského.

Film jest úvahou o neúprosném čase, o ceně
přátelství, o nekonečné lidské touze. Na
plátně skutečně spíše žijí, než „jen“ hrají -
Pavel Landovský, Jan Kačer, Josef Abrhám
st., Nina Divíšková a další. Kvůli natáčení se
z Kanady do Čech na chvíli vrátil i doktor
Vladimír Pucholt.

Podrobněji na webových stránkách MČ –
praha21.cz/kva

F I L M O V Ý K L U B – FK 21

Koncem ledna se u nás v mateřské
školce Sluníčko konala vědomostní sou-
těž - Malý myslitel. Zúčastnily se jí děti
ze všech čtyř tříd, dokonce i nejmladší
děti ze třídy Světlušek. Z kouzelného
klobouku si děti losovaly kartičky se
zvířátky a podle toho pak byly rozdě-
leny do jednotlivých skupinek. Každá
skupinka si určila svého kapitána,
který dostal kartičku, na kterou získá-
valy razítka za splněné úkoly. Starší
děti pomáhaly menším dětem a ve sku-
pinkách pak chodily po školce po růz-

ných stanovištích, kde na ně čekaly roz-
manité disciplíny - hádanky, poznávaly
podle obrázků známé pohádky, počí-
taly diamanty, poznávaly a předváděly
zvířátka, rozpoznávaly stejné zvuky na
interaktivní tabuli, během dopoledne si
také zazpívaly u klavíru a zacvičily na
opičí dráze s paní ředitelkou. Děti i paní
učitelky si soutěž užívaly. Na konci pro-
běhlo společné vyhlášení, kde děti do-
staly sladké odměny a diplom.

Kolektiv MŠ Sluníčko.

Zpráva o projekci FK 21 – Šumná města - 5. února

Pokračujeme v představování zajímavých osobností a profesí, které nám
v Újezdě zpříjemňují život. Setkala jsem se s velmi zajímavou dámou,
kožní lékařkou, která již nějaký čas ordinuje na Blatově, MUDr. Ivonou
Kosovou.

Rozhodla jste se otevřít v Újezdě n. L.
na Blatově svou vlastní ordinaci, jak na
to přišlo?
Dlouho jsem pracovala na soukromé
klinice v centru Prahy. Známým se však
dojíždět za mnou do centra nechtělo
a tak to často končilo řešením prob-
lému někde na ulici nebo u nás doma.
I to byla jedna z věcí, proč jsem se roz-
hodla otevřít kožní ordinaci v Újezdě
nad Lesy. Rozhodnutí byla jedna věc
a realizace druhá. Ta už byla složitější
a náročnější. Ale podařilo se. Jsem
ráda, že ordinace běží a je ku prospě-
chu občanům z Újezda i z okolí. Nabí-
zím tak své zkušenosti z dlouholeté
praxe na lůžkovém oddělení v nemoc-

nici i z práce v ambulanci na klinice.

Přibližte mi, co léčíte. Pod pojmem
kožní si dovedu představit právě jen ty
pupínky a něco, co svědí.
Léčím vše co souvisí s kůží, tedy nemoci
kůže,vlasů i nehtů.
Kůže je náš nějvětší orgán a na kůži se
často odrazí aktuální stav našeho ce-
lého organismu. Mezi nejčastější ne-
moci patří ekzémy, alergie, bradavice
a akné. Součástí práce kožního lékaře
je i preventivní péče a kontroly pig-
mentových znamének. V poslední době
jsou také velmi žádané korektivní a es-
tetické výkony, jako je chemický pee-
ling, korekce vrásek výplňovými mate-

riály a odstraňování drobných kožních
výrůstků. Rozsah péče kožního lékaře
je dost rozmanitý a široký. Léčím do-
spělé i děti. Pro děti je často vyšetření
u lékaře velmi stresující a tak jsem se
snažila vytvořit pro ně alespoň trochu
příjemné prostředí.

Léčíte bradavice? Moje děti byly vždy
na vypálení.
Ano, bradavice léčím a je to časté one-
mocnění. Především u dětí . Ošetření
tekutým dusíkem patří stále mezi zá-
kladní léčebné postupy. Je to však po-
měrně bolestivé a nepříjemné pro
všechny zúčastněné. Někdo dává této
léčbě stále přednost. Výbornou zkuše-
nost mám i s terapií homeopatickou.
Ta nebolí, není zde potřebné ošetřovat
bradavice lokálně. Homeopatie se řadí
do tzv celostní mediciny. Jsou to lé-
čebné postupy, které nahlíží na člo-
věka jako na celek, léčí tělo i duši.

Jak používáte celostní medicinu?
Vždy se snažím pacientovi vysvětlit
možné souvislosti a příčiny jeho ne-
moci a vysvětlím mu, jaké jsou mož-
nosti léčení. Někomu vyhovuje klasické
předepsání masti nebo užívání léků,
nemoc odejde a pacient je spokojený.
Když se však nemoc opakuje častěji
a vrací se, mohu pacientovi nabídnout
léčení již zmíněnou homeopatií nebo
tkáňovými solemi, kdy je léčba zamě-
řená více na příčiny nemocí. Na zvlád-
nutí duševních stavů je možné použít
i Bachovu květovou terapii. Protože
časté příčiny nemocí jsou právě v na-
šich nevyřešených emocích, jako jsou
strachy, obavy, úzkosti a další.

Co byste vzkázala čtenářům Zpravo-
daje?
Všem přeji krásné slunečné dny blíží-
cího se jara. Co nejvíce klidných a spo-
kojených chvil a především pevné
zdraví.

Děkuji za rozhovor. L. Č.

Římskokatolická farnost
u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje
V postním období se konají mše sv. jako vždy (středa a pátek od 18 hod, čtvrtek
a neděle od 9 hod) , v období od 5. 3. do 12. 4. postní obřady:
v pátek od 17:15 pobožnost Křížové cesty a v sobotu od 19 hod zpívané nešpory.

Bohoslužby o Velikonocích 2014

Neděle 13. 4. Květná neděle
9:00 žehnání ratolestí před kostelem,
průvod, mše sv. s čtením pašijí v kos-
tele v Kolodějích

Čtvrtek 17. 4. Zelený čtvrtek
18:00 mše sv. na památku Večeře Páně
v kostele v Kolodějích

Pátek 18.4. Velký Pátek
17:00 křížová cesta, kostel v Kolodějích
18:00 památka Umučení Páně, kostel
v Kolodějích
20:30 křížová cesta, pod širým nebem,

začátek před kostelem

Sobota 19. 4. Bílá sobota
9:00 – 17:00 možnost tiché modlitby
u Božího hrobu
20:30 Velikonoční vigilie, kostel v Kolo-
dějích, přineste si zvonky a zvonečky

Neděle 20. 4. Zmrtvýchvstání Páně –
Hod Boží velikonoční
9:00 mše sv. s žehnáním pokrmů, kos-
tel v Kolodějích

Pondělí 21. 4. Velikonoční pondělí
9:00 mše sv. v kostele v Kolodějích

foto J. Petras

foto J. Petras

foto archiv I. Kosové
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Otázky a odpovědi ... tentokrát se starostou

k časovým úpravám jízdních řádů linek
251, 260, 262, 391 (a od 17.3. také linky
261), aby byla pro cestující zajištěna
větší časová rezerva na přestup.
Z důvodu přerušení provozu v nočním
období bude od 8. 4. 2014 půlnoční
vlak linky S1 z Prahy hl. n. (odj. 0:14 h)
nahrazen v úseku Praha hl. n. – Český
Brod náhradní autobusovou dopravou.
V návaznosti na to budou upraveny
i jízdní řády navazujících autobusových
linek.

2) 17. – 21. 4. 2014 (Velikonoce)
Provoz mezi stanicemi Praha-Běcho-
vice a Úvaly bude z důvodu výstavby
provizorních přemostění v místech no-
vého podchodu v Klánovicích a u dal-
ších mostních objektů veden pouze po
jedné koleji, proto dojde k výraznějšímu
omezení provozu vlaků S1 a S7. Vlaky
linky S7 nebudou v provozu ve dnech
17. a 18. dubna v úseku Praha-Běcho-
vice–Úvaly. Vlaky linky S1 pojedou
v upravených časových polohách. Také
vlaky linky S7 pojedou v úseku Praha
hl. n.–Praha-Běchovice v upravených
časových polohách a pravděpodobně
nebude zajištěna průjezdnost ve/ze
směru Praha-Smíchov.
Všechny vlaky v obou směrech budou
v Klánovicích zastavovat u nástupiště
směr Praha. Posunutým odjezdům
a příjezdům vlaků budou přizpůsobeny
i návazné autobusové linky PID.

3) 22. 4. – 9. 6. 2014
Mimo provoz bude opět vždy jedna tra-
ťová kolej ze tří, vlaky budou zastavo-
vat v Klánovicích v jednom směru
(většinou ve směru Kolín) u provizor-
ního nástupiště. Provoz osobních vlaků
bude zachován podle platného jízdního
řádu. Podobně jako v předchozích eta-
pách budou delším přestupním vzdá-
lenostem přizpůsobeny jízdní řády
návazných autobusových linek PID
v Klánovicích.
Půlnoční vlak linky S1 z Prahy bude
i nadále nahrazen náhradní autobuso-

Vážený pane starosto,
blíží se konec volebního období a tak
vzpomínám na Vaše začátky a Vaše
sliby. Ve Vašem 1. úvodníku píšete citát
„Výstavba kanalizace v Újezdě nad
Lesy je jednou z našich priorit a v 21.
století zákonný požadavek na kvalitu
bydlení“, a proto se tedy ptám, jak je
možné, že tato stavba nepokračuje? Je
mi známo, že jste na veřejném zase-
dání s podnikateli přislíbil, že se s vý-
stavbou kanalizace kolem Penny Mar-
ketu nebude pokračovat. Táži se Vás,
jak je možné, že jedna z Vašich priorit
byla Vámi pozastavena? Nepřijde Vám
potupné, aby občané hl. m. Prahy v 21.
století chodili na WC „na kbelík“?(Jaro-
slava Punová)
Priority neměníme, ani jsme žádnou
výstavbu nepozastavili. Naopak, usilu-
jeme a děláme vše proto, aby výstavba
kanalizace v Újezdě nad Lesy byla zdár-
ně co nejrychleji dokončena. A proto je
nutné vědět následující. Stavba kanali-
zace je investicí hlavního města Prahy.
V celé Praze chybí kanalizace zhruba
za 8 mld. Kč, jen v naší městské části je
to cca 200-250 mil. Kč. Roční rozpočet
města je však cca 600 mil. Kč, tedy je
zjevné, že na dostavění kanalizace
hlavní město Praha v dohledné době
nemá finanční prostředky. Dobudování
kanalizace v Újezdě je rozděleno do
dvou zakázek - probíhající výstavbu na
hlavní komunikaci, která je nyní po-
zastavena, a na tzv. etapu č. 25 - ka-
nalizaci ostatní (všechny ostatní chy-
bějící úseky). Stavba na hlavní silnici
v loňském roce nepokračovala proto,
že hl. město Praha neměla s dodavate-
lem uzavřeny potřebné dodatky, řešící
tzv. vícepráce a méněpráce. Není to
naše vina, tato situace souvisí s audity,
které na Magistrátě probíhaly a s pod-
mínkami, které z nich vyplynuly. Praha
dlouze řešila, zda může vícepráce po-
dobných zakázek řešit bez výběrového
řízení a zda je možné pomocí dodatků
původních smluv řešit další pokračo-
vání výstavby kanalizace s původním
dodavatelem. Původně plánovaný ter-
mín výstavby kanalizace kolem Penny
marketu nebyl zrušen jak píšete, ale
přijali jsme návrh místních podnikatelů
na zmíněném veřejném projednání, že
by pro ně bylo mnohem výhodnější,
aby byl tento úsek stavěn během
prázdnin.
V loňském roce se nám podařilo pro-
sadit realizaci výběrového řízení na
druhou etapu výstavby a to je pod-
statný krok, protože jakmile toto výbě-
rové řízení bude schválené v Radě
Hl.m. Prahy, Odbor městského inves-
tora Hl.m. Prahy bude moci tuto etapu
po částech realizovat.

V návaznosti na budování kanalizace
se vedla objízdná trasa pro osobní auta
ulicí Chmelická. Táži se Vás, pane sta-
rosto, jak je možné, že téměř rok po do-
končení části kanalizace na hlavní
a ukončení platnosti této objízdné
trasy, stále ještě není opraven povrch
ulice Chmelické? Domnívám se, že
„rádo by oprava“, kdy jste nechali za-
vézt díry hrubým kamenem, je pro
chodce a řidiče dostačující? Přijde Vám

to ve 21. století normální? (Jaroslava
Punová)
Povrch v Chmelické ulici není upraven
právě proto, že v této ulici chybí kanali-
zace. Oprava komunikace do trvalého
povrchu by výstavbu kanalizace v této
ulici odsunula na poslední místo v Újez-
dě, ale naší snahou je další etapu (025)
zahájit právě výstavbou v Chmelické.
Musíme také vyřešit resty z minulého
volebního období, kdy po výstavbě ka-
nalizace v Hodkovské ulici nebyla pro-
vedena oprava této ulice do trvalého
povrchu. Oprava Hodkovské začne v le-
tošním roce a předpokládáme, že se
podaří zahájit i výstavbu kanalizace
v Chmelické ulici. Výstavba kanalizace
na hlavní bude pokračovat úpravou
ulice Novolhotská a dokončení prací
v nižší Starokolínské. Tyto práce jsou
však vázány na dokočení výše popsa-
ného smluvního vztahu a s úpravami
projektové dokumentace na Blatově,
které si vyžádala výstavba.

V ÚZ č. 2/14 jsme se dočetli, co plánují
jednotlivé odbory do roku 2014. Mů-
žete nám sdělit, pane starosto, co plá-
nuje také vedení radnice na rok 2014?
V lednovém úvodníku jste nám sliboval,
že nás s tím seznámíte. (Jaroslava Pu-
nová)
Čeká nás zateplení školky Lišická, revi-
talizace parku před školou I. stupně
s úpravou zeleně, hřiště i komunikač-
ních cestiček. Důležitá bude rekonstruk-
ce kuchyně na II. stupni MZŠ. Budeme
pokračovat ve výstavbě hřiště Druha-
nická, připravujeme projekt hřiště na
Rohožníku. Také připravíme studii pro-
veditelnosti na přístavbu II. stupně
MZŠ, připravíme projekt na výstavbu
skautské klubovny na Rohožníku a dou-
fám, že se nám podaří zajistit i její fi-
nancování a zahájení výstavby. Měli
bychom zahájit výstavbu K+R zastávky
u MZŠ v Polesné a na jaře by měla být
provedena výstavba signalizačního za-
řízení v křižovatce s ulicí Zaříčanská.
V letošním roce bychom měli také zrea-
lizovat projekt e-Újezd, na který jsme
získali finanční prostředky z evropských
fondů, v rozpočtu máme finanční pro-
středky na opravu místních komuni-
kací, kterou jsme zahájili z dotace Hl.m.
Prahy získané v prosinci 2013, ale kte-
rou jsme nestihli „do zimy“ dokončit.
Opravíme další úseky chodníků (pokra-
čování některých úseků na hlavní ko-
munikaci, dále plánujeme např. uliční
úsek v Čentické ulici mezi ulicemi Po-
lesná a Pilovská navazující na úsek v Pi-
lovské ulici, který jsme opravili v loni.
Dokončíme revitalizaci a obnovu alejí
v jižní části Újezda u hřbitova a sibřin-
ské školy, dosadíme některé chybějící
stromy na hlavní komunikaci v rámci
projektu revitalizace stromořadí na této
zatížené komunikaci. Společně se sou-
sedními městskými částmi zajistíme
provedení rešerše v oblasti tranzitní do-
pravy, abychom získali přesné podklady
v prosazování výstavby silničního ob-
chvatu Újezda, který se ne naší vinou
neustále odsouvá. Budeme řešit parko-
vání před poštou (v rámci opravy ko-
munikace Domanovická). Během léta
by konečně měla začít výstaba cyklis-

tické spojky mezi školami v ulici Čen-
tická. Také bychom měli zahájit reali-
zaci opatření plynoucí z dopravního
generelu, připravujeme realizaci zóny
30 v kvadrantu Újezda, ve kterém se
nacházejí obě budovy školy. V rozpočtu
také máme 1 ml. Kč na budování ka-
merového systému, takže rozšíříme
počet kamer s přímým obrazovým vý-
stupem v nové budově Policie ČR a je-
jich přímým dohledem.

Vážený pane starosto,
vzpomínám si na Váš článek v ÚZ č.
12/10, kde píšete, že jste svůj koaliční
program postavili na otevřenosti vůči
občanům, a že chcete pracovat pro
nás, občany. Vysvětlete nám prosím,
jak se s otevřeností slučuje zrušení dis-
kuzního fóra na webových stránkách
úřadu. Ne každý občan má možnost
zúčastňovat se veřejných projednání či
čajů o páté. Mnoho občanů dávalo
přednost diskuzi po internetu. Chá-
peme, že se Vám mohli zdát některé
diskuze velmi kritické, ale s tím musíte
přeci jako politik a starosta Městské
části Praha 21 počítat. Myslím, že
z Vaší strany by bylo slušné otevřeně
diskutovat s občany Prahy 21, pokud
však nemáte strach odpovídat na ně-
které naše dotazy. Jenom doufám, že
v tom neskrýváte nějaké nekalé úmys-
ly s naší obcí. Co vy na to ?
S pozdravem Zdeněk Růžička
V prvním diskusním foru se projevila
nezkušenost a nepřipravenost obou
stran - uživatelů i úřadu. Na jedné
straně úřad nechtěl do příspěvků jak-
koliv zasahovat, na druhé straně byla
porušována pravidla, která jsme pro
provozování fóra stanovili, i nepsaná
pravidla slušné a věcné diskuse. Pů-
vodně užitý koncept okamžitého zve-
řejňováni všech příspěvků po jejich
vložení se neosvědčil a již se k němu ne-
vrátíme, půjdeme nejspíš cestou mo-
derované diskuse. Ze zákona jsme totiž
zodpovědni za obsah zveřejněného.
Potřebě oboustranné komunikace ob-
čané - radnice rozumím a trvale ji pro-
sazuji. Na letošní rok jsme získali dotaci
na podporu elektronické komunikace
mezi občany a radnicí, tzv. e-Újezd.
V rámci připravovaného konceptu pro-
pojení webových stránek a agend
úřadu budeme řešit i komunikaci.
Chceme, aby občané měli možnost
dávat podněty, komentovat a hlasovat,
počítáme s možností otázek a odpo-
vědí, které budou předkládány k pro-
jednání na zasedání RMČ.
Strach odpovídat na dotazy, pane Rů-
žičko, rozhodně nemám, kritická dis-
kuse mi nevadí a nikdy nevadila.
Připustit si chyby a poučit se z nich je
fajn, u věcně podaných připomínek
máte důvod pořád přemýšlet a vylep-
šovat. Takzvané diskuse, které nic ne-
řeší, jen ventilují zášť a osobní urážky,
ty ale neuznávám a považuji je za ba-
last mediálního prostoru.
Děkuji paní Punové i panu Růžičkovi za
dotazy - byly sice napsány na stejném
počítači a odeslány ve stejný den, ale
i to může být náhoda :-) Založení na-
vrhované rubriky Otázky a odpovědi
vítám a rád ji budu rozvíjet.

Modernizace železniční trati
Praha - Běchovice - Úvaly

pokračování ze str. 1 vou dopravou.
Další omezení provozu se předběžně
chystají na období letních prázdnin
a podzimu, kdy bude nutné dokončit
výstavbu nového podchodu a demolici
starého v Klánovicích a rekonstruovat
se bude kolejiště a nástupiště ve stanici
Úvaly i viadukt přes údolí Výmoly. Nej-
větší omezení provozu se předpokládají
ve dnech 23. – 29. 8., kdy bude mezi
stanicemi Praha - Běchovice–Úvaly
v provozu opět pouze jedna traťová
kolej. Z toho důvodu dojde (obdobně
jako při velikonoční výluce) k význam-
ným úpravám jízdního řádu osobních
vlaků linky S1 a vlaky linky S7 pravdě-
podobně nebudou v úseku Praha - Bě-
chovice–Úvaly v provozu. Podrobnější
informace budou zveřejněny po upřes-
nění konkrétních dopravních opatření.

Využití provizorních nástupišť na za-
stávce Praha-Klánovice:
- směr Praha: 20. 2 – 25. 2., 17. 3. – 7. 4.
a dále při dalších etapách v létě a na
podzim
- směr Úvaly: 27. 2. – 4. 3., 8. 4. – 16. 4.
a 22. 4. – 9. 6.

Úprava jízdních řádů návazných auto-
busových linek PID:
Ve dnech, kdy budou osobní vlaky vy-
užívat provizorní nástupiště ve směru
do Prahy, budou posunuty časové po-
lohy příjezdů návazných autobusů do
Klánovic. Pokud bude v provozu provi-
zorní nástupiště ve směru z Prahy,
budou upraveny časy odjezdů návaz-
ných autobusových linek pro dosta-
tečný přestup. Termíny změn jízdních
řádů budou odpovídat jednotlivým eta-
pám výluk. Úpravy se dotknou autobu-
sových linek č. 251, 260, 261, 262 a 391.

Sledujte prosím vývěsky ve stanicích,
popř. internetové stránky
www.cd.cz/vyluky a www.ropid.cz.

Vladimíra Kozáková,
OŽPD, SSÚ ÚMČ Praha 21,

tel.č. 281 012 944

Dopisy a dotazy čtenářů Zpravodaje nás inspirovaly k založení nové rubriky - Otázky a odpo-
vědi. Tentokrát dva vaše dopisy obsahovaly otázky, směřované na starostu. V následujících
odstavcích přinášíme spolu s otázkami i jeho odpovědi. Zda bude tato rubrika pravidelná
a oblíbená, ukáže čas a váš zájem.

Poděkování
Knihovna velice děkuje dětem a rodičům z kroužků
„Kreslení a malování“ a „Malujeme spolu“ při ZŠ Koloděje
za krásné obrázky na výzdobu oken i vnitřních prostor knihovny.

Děkuji a zdravím, J. Kašparová

P O Z V Á N K A
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.

v Praze 21 - Újezdě nad Lesy

Vás srdečně zve na
výroční členskou schůzi,

která se koná v sobotu 15. března 2014
od 14:00 hodin

v jídelně Masarykovy základní školy v Polesné ul.

Pro přítomné bude připraveno malé pohoštění.
Těšíme se na společné setkání

Obvodní výbor a výbor Základní organizace SPCCH
v Újezdě nad Lesy

P O Z V Á N K A

pro členy ZO SPCCH v Újezdě nad Lesy
na rekondici kardio na Máchově jezeře

v Penzionu
„N o v ý m l ý n“,

která se koná od 30.5.- 6.6.2014.
Zúčastnit se mohou i nečlenové

s kardio diagnozou.
Bližší informace na č. tel.

777 290 142,
Kollinová Marie - hospodářka ZO.
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Máte nevyužitou zahradu nebo pozemek?
Mladá rodina s dětmi hledá pozemek v Újezdu n./L

cca 500 m2 ke stavbě RD. Zajistíme zaměření

pozemku, převod i právníka.

Jan Jackanič − 608 742 757 − jan.jackanic@gmail.com

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

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

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
41 letá VŠE s AJ, praxí v auditu,
jako samostatná i hlavní účetní,
hledá práci na plný či částečný
úvazek. PC: Excel, Word, Money,
6K, SAP. Tel.: 606 180 151

HODINOVÝ MANŽEL
opravy v domácnostech, údržba zahrady a další služby

za bezkonkurenční ceny. Slevy pro stálé zákazníky
a seniory. Vybrané služby zdarma. Ceny bez DPH.

www.domaciopravy.cz  
petariha@email.cz 733 541 242

Když píši tyto řádky, je polovina února,
po sněhu ani památky a mráz pouze
ukázkově v noci. Na zahradě na mě vy-
kukují sněženky, talovíny, nízké irisy
a čemeřice je na vrcholu svého kvetení.
Tak jsem z toho brzkého jara nesvá
a jen se bojím, aby mráz a sníh nepři-
šel na návštěvu právě v březnu, i když
dlouhodobá předpověď říká, že zima již
nebude. Jak zahrádkář ví, když slunce
přikáže, musíme na zahradě pracovat
a tak opět několik rad pouze v heslech:
- začnu dešťovou vodou, ta je pro rost-
liny to nejlepší, a protože nebyl žádný
sníh a i srážek bylo málo, připravíme
vyčištěné nádoby pod okapy
- loňský rok byl velmi příznivý na úrodu
broskví, musíme předpokládat, že stro-
my budou trochu odpočívat, ale postřik

Český červený kříž
Újezd nad Lesy

pořádá a tímto
si Vás dovoluje pozvat na

ZÁJEZD DO POLSKA
Kudowa Zdrój

termín : 5. 4. 2014
odjezd:

5:00 hod - Auto Štangl

Chcete se s námi podívat
na trhy v Polsku?

Přihlášky přijímá:
I. Zajacová 281 970 138,
J. Tesařová 281 972 720,

M. Kolembářová 281 972 575
Cena: 220 Kč

Těšíme se na Vás !!!

Talent ze „dvojky“
Paní učitelka Iveta Pěkná nás upo-
zornila na mimořádný talent ve
druhé třídě MZŠ. Dovolujeme si
podělit se s Vámi o básničku
autorky Kristýnky Páralové.

-red-

proti kadeřavosti prostě mu-
síme udělat. Celkem spolehli-

vým ukazatelem pro vhodný termín
aplikace postřiků jsou kvetoucí lísky
a rašící angrešty. Vhodnými přípravky
pro první jarní (předjarní) postřik jsou
měďnaté fungicidy. Opět můžete použít
Kuprikol, výborným přípravkem je také
Champion 50 WP. Znovu postříkejte ne-
jen větve, ale celý kmen. Nejdéle do
dvou týdnů aplikujte druhý jarní po-
střik. Přípravky vystřídejte a namíchejte
dle návodu, například Delan 700 WSG,
Syllit WP, Dithan DG nebo Neotec. Do
týdne po prvním jarním dnu (21. 3.) lze
provést ještě třetí postřik, a to Rubiga-
nem , Clarinem a úplně nový na trhu je
přípravek KOCIDE se širokým způsoben
použití například i na plísně vyskytující
se na bramborách a rajčatech.
- co nejdříve vysejeme ředkvičky, pokud

Zahrádka v březnu

do skleníku nebo do pařeniště máme za
tři týdny sklizeň, na venkovním záhoně
o týden později. Podmínkou je, že plo-
cha musí být dobře zavlažována. Od-
růdy nepíši, každý má rád jiné a také na
trhu se semeny se každý rok objeví ně-
jaká novinka
- jako předplodinu na záhony, kde chce-
me pěstovat rajčata nebo okurky vyse-
jeme špenát, jeho vegetační doba je 30
dnů a je to stále oblíbenější zelenina
- v příznivém počasí očistíme přezimu-
jící bylinky, případně sestříhneme, oko-
peme a mírně přihnojíme třeba granu-
lovaným kravským hnojem.
- na jahodníku odstraníme suché listy,
rostliny, co na první pohled špatně ros-
tou (mají zkadeřené listy) odstraníme,
mělce okopeme, přihnojíme a zalijeme.
Zálivka je již na jaře důležitá pro dobrý
růst, květenství a plody. Odstraněné
části jahodníku nedáváme do kom-
postu, ale pálíme, ve většině se nachá-
zejí choroboplodné zárodky

- připravujeme sadbu bram-
bor, dáme ji naklíčit a to buď
volně v přepravce, nebo s ma-
lým množstvím zeminy, vý-
sadbu pak provádíme dle
počasí celý duben, nejpozdě-
ji začátkem května.
- přezimující muškáty, fuksie
očistíme, zkrátíme výhony,
přesadíme do nové země
s přidáním fosfátového skla,
je to dlouhodobě působící
minerální hnojivo a dle vlast-
ní loňské zkušenosti jenom
doporučuji
- připravíme jámy pro výsad-
bu nových keřů a stromků
- při výsevu zeleniny na zá-
hony, či předpěstování sadby
květin i zeleniny se řídíme
popisem na sáčku a to hlav-
ně pro které roční období je
určeno.
Za ČZS organizace Újezd n/L

Blanka Exnerová
placená inzerce
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PSYCHOLOŽKA V ÚJEZDĚ
NOVĚ OTEVŘENÁ PORADNA POSKYTUJE POMOC
OSOBÁM  V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Kontakt: PhDr. I. Waidingerová  
Tel. 603 804 895
Web://psychologickeporadenstvi.blogspot.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

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

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
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

Angličtina dopoledne!
Začátečníci až pokročilí.

Cena: 200 Kč / hod.
Tel. 724 243 116 Státnice

Prodejna s novým nábytkem II. jakos�
+ kancelářský nábytek - slevy až 70%

Krmivo pro psy a kočky
Substráty a volně ložená mulčovací kůra

Neustále rozšiřujeme sor�ment
Novosibřinská 153, Újezd nad Lesy, (bývalé Vetešnictví)

Po-Pá 10-18, So 9-12hod  Tel: 608 449 944, 777 287 700

Při předložení tohoto letáku sleva 10% na nábytek

MALÍŘSKÉ PRÁCE
JIŘÍ TMĚJ

TEL. +420608710191

EMAIL: KUBATMEJ@GMAIL.COM

AKCE BŘEZEN
čokoládová masáž 
včetně zábalu
s 50% slevou!

Tomáš Seifert 
Tel.: 728 003 325           

www.masaze-kvam.cz

PRODEJNA:PRODEJNA:
Újezd nad Lesy
Ratbořská 1591 

/ul. u Auto Štangl/
tel.: 602 320 680

PROVOZNÍ DOBA:PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá 15-19 h
So      9-12 h   
Ne-ZAVŘENO

pstruh duhový,
siven americký

kapr, amur, štika,
jeseter aj.

/na přání Vám samozřejmě rybku vykucháme/

www.pstruzivujezde.cz
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uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 14. března 2014.

distribuce

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.

Ing. Jiří Kacerovský
Realitní makléř
Újezd nad Lesy

mobil: 602 216 301
e-mail: jiri.kacerovsky@avareal.cz
www.avareal.cz

Kancelář: U Křížku 1403/4
14000 Praha 4 - Nusle

Klánovický trh 
je po zimní přestávce zpět. 

Těšíme se na vás opět 
každou sobotu

od 8 do 12 hodin
ve dvoře Masarykovy ZŠ.

Přijďte si nakoupit 
a na kus řeči…

NEHTOVÁ POHOTOVOST MARCELAPoříčská 2075  Praha 9 -Újezd nad Lesy
tel. 606 428 737             www.nehtysos.cz

• Manikúra. 

• Přístrojová pedikúra.

• Nejmodernější technologie

pro úpravu přírodních nehtů

CND SHELLAC, BRISA LITE,

snadno odstranitelné gely

možnost se objednat ve večerních hodinách 
a také v sobotu a v neděli

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
15. 2. od 10 hod.

koupě a prodej nemovitostí


