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Újezd vyhrál Rákosníčkovo hřiště
za 1, 5 miliónu!

Újezd nad Lesy vyhrál v soutěži pořádané Lidlem a získá pohádkové Rákosníčkovo
hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun. Je tak jedním z deseti měst, jež v soutěži uspěly.
Těmi dalšími jsou Nehvizdy, Vítkov, Chlumec nad Cidlinou, Litoměřice, Mělník, Kla-
tovy, Prostějov, Příbram a Brno-Bystrc. Jak Újezd o hřiště srdnatě bojoval, přinášíme
v dalším článku.

Nepořádek kolem nás

Výročí konce války očima
Újezdského
muzea

Zveme vás na výstavu k 70. výročí ukončení 2. světové
války, kterou jsme pojali stejným způsobem jako výstavu
ke 100. výročí 1. světové války. Seznámíme vás s osudy nej-
méně dvaceti lidí, kteří byli újezdskými rodáky nebo jsou
předky současných obyvatel. Od jejich potomků jsme zís-
kali cenné materiály – fotografie, dopisy z koncentračních
táborů, válečné noviny a legitimace, vyznamenání, knihy,
vzpomínky rodiny, přátel a sousedů. Zdroji informací byly
také zápisy z újezdských kronik, materiály z újezdského
muzejního archivu, Vojenského historického archivu, ar-
chivu Židovské obce a Památníku Terezín, kniha Tomai-
desových Střípky z újezdské historie. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem přispěvatelům,
kteří zareagovali na výzvu v Újezdském zpravodaji a se-
známili nás se svými příběhy. Členům muzejní rady, Dr.
Zdeňce Ladové, Soně Pilné, Mgr. Janě Synkové, Marii To-
maidesové, Rudolfu Vamberovi a externím spolupracov-
níkům, MUDr. Zitě Kazdové, Petru Machovi a vedení
Masarykovy ZŠ, děkuji za pomoc při získávání kontaktů a
informací. Zvláštní poděkování patří kurátorům výstavy,
plk. Ing. Karlu Tůmovi a plk. Ing. Janu Vondráčkovi, za ně-
kolikaměsíční vytrvalou práci na kompletním zpracování
historických pramenů a získaných materiálů jak na vý-
stavu, tak do vznikající publikace. Ta je financována ze
zdrojů MČ Praha 21. Věříme, že se nová publikace Osudy
občanů z Újezda nad Lesy a okolí ve 2. světové válce stane
hodnotnou historickou výpovědí o konkrétních lidech v
těžké době a bude důstojným pokračováním knih pana
učitele Stanislava Krause Za svobodou třemi světadíly a
Břetislava Logaje Kdyby šlo zapomenout.

Ing. Eva Danielová, Újezdské muzeum

Výzva občanům
Vedení obce žádá občany Újezda nad Lesy, kteří
mají vztah k roku 1914 – 1918, aby pomohli splnit
záměr obce, tj. vyrovnat se s minulostí, pokud jde o
obnovení památníku padlých a nezvěstných v první
světové válce. Určitě někteří občané mají buď 
písemnosti z té doby, nebo starší generace si pa-
matuje i jména lidí, kteří byli odvedeni do první svě-
tové války a již se nevrátili domů. 
Žádáme proto občany, kteří nějaké písemnosti z ur-
čené doby mají, aby je poskytli a předali do poda-
telny Úřadu městské části Praha 21. Dále prosíme ty
občany, kteří si pamatují události z té doby, aby se
ozvali tajemníkovi úřadu, který zajistí návštěvu 
u nich doma a tím se získaly údaje o padlých a nez-
věstných z této doby. 
Záměr obce je vybudovat nový památník k obětem
první světové války tak, aby v roce 2018, tj. při stém
výročí vzniku republiky, mohl být slavnostně odha-
len ke cti bývalých občanů Újezda nad Lesy.
Děkujeme za Vaše pochopení a pomoc.

Vedení obce

2. 4. Přednáška SPCCH „Léčivé houby“, 
přednese Ing. Ivan Jablonský v 15:00 v divadelním sále 
Masarykovy školy

9. 4. „Růže pro Algernon“ v Divadle v Celetné, od 19.30, 
pořádá SPCCH

10. 4. Vývoz popelnic na bioodpad

12. 4. 9:00-12:00 přistavení popelnic na rostlinný odpad

13. 4. vernisáž výstavy Hanin kufřík od 17:00 v Újezdském
muzeu

15. 4. Přednáška k Občanskému zákoníku, pořádá KAS,
divadelní sál Masarykovy školy ve 14:30

18. 4. Úklid lesa, pořádá Újezdský strom, začátek 9:30

19. 4. Újezdský duatlon

21. 4. Jarní vycházka SPCCH Z Hloubětína do kostela 
sv. Bartoloměje, začátek v 9:30 u metra Hloubětín

22. 4. - 3.5. Lunapark Beck: Jarní pouť aneb Dny plné zábavy

25. 4. Zájezd KAS na Benešovsko, odjezd v 6:45 od Lidlu

25. 4. Taneční zábava - koncert kapely Pohoda v Music klubu
Level, od 20 hod

30. 4. Čarodějnice na Multifunkčním hřišti, pořádá občan-
ské sdružení Veselý Újezd  za podpory  MČ Praha 21

5. 5. Slavnostní zahájení Oslav 70. výročí konce 
2. světové války

Vážení a milí čtenáři,
jaro je časem změn a nových začátků. Jedním takovým přero-
dem prochází i Újezdský zpravodaj. Po personální obměně 
přijde i změna formátu – z novin se od května stane časopis –
a s tím související proměna grafická. Na srdci nám leží přede-
vším kvalitní obsah: tak, abyste měli co číst a těšili se na každé
nové číslo Zpravodaje.
Hodláme proto posílit články o kulturním, spolkovém a spor-
tovním životě v Újezdě, přinášet zajímavé rozhovory s místními
osobnostmi a chceme se zabývat také bohatou historií Újezda.
Od příštího čísla bude časopis přehledně členěn podle témat,
přibudou nové rubriky a jiné doznají zásadních změn.  Přivítáme
i nové autory a spolupracovníky. 
Jednu věc pokládám za podstatnou: ve Zpravodaji nebude pro-
stor pro vulgarismy a podlé osobní útoky. Slušně formulovaným
názorům se samozřejmě nebráníme.
Všechny vaše podněty, nápady, kritiku i dotazy uvítáme na re-
dakčním mailu zpravodaj@praha-21.cz

Příjemné čtení a krásný začátek jara přeje
Vojtěch Varyš,  šéfredaktor

Pravidelně mi pár občanů volá, zda mohu zajistit odvoz
smetí z odpadkových košů na odpočívadlech v lese.
Poprvé jsem tam vyslal naše pracovníky, kteří se starají o
úklid v obci, sám jsem se tam byl podívat a nechápal jsem,
jak to, že nikdo nereaguje, když je koš plný. Začal jsem zjiš-
ťovat, kdo to má na starost.....
Bohužel jsem se dopátral informace, že k úklidu se při zří-
zení odpočinkového místa zavázalo místní občanské sdru-

žení, které o toto místo požádalo. Ono je lehké něco slí-
bit........
Tak to uklidila naše „nádvorní četa“ a zaplatili jsme to
vlastně všichni.
Nedávno jsem osobně procházel lokalitou, kde se tento
spolek hrdě hlásí k tomu, jak tuto lokalitu vyčistil a při-
způsobil všem spoluobčanům. Trochu mne však zarazil po-
hled na přítomný odpadkový koš.....

Vím, slibem se neurazí, ale má takový újezdský spolek nějaký přínos pro nás Újezďáky ?

„Žádám tímto členy tohoto spolku, dodržujte své sliby a snažme se společně, ať je náš Újezd hezký“
Zdeněk RůžičkaJak jsme hráli o Rákosníčkovo hřiště aneb

díky Újezde, dokázali jsme to!
Na začátku února si moje kamarádka všimla, že Lidl vypisuje další kolo soutěže o Rá-
kosníčkovo hřiště, v pořadí již čtvrté. Přišla se se mnou poradit, jestli by se dalo udě-
lat něco pro to, aby letos konečně získal hřiště Újezd. Daly jsme hlavy dohromady 
a rozhodly jsme se, že uděláme vše, aby to tentokrát vyšlo. Svým nadšením jsme na-
kazily i všechny okolo, včetně pana starosty. Ve stejný den, kdy jsme začaly komuni-
kovat strategii a přes úřad MČ rozběhly prezentaci na veřejnosti, mi náhodou přišel
hromadný email p. Jackaniče. Měl se svou ženou stejný nápad. Podařilo se mi 
s panem Jackaničem navázat kontakt a stanovili jsme si jasný společný cíl - získat
hřiště pro Újezd a využít všechny možné informační kanály ve vzájemné spolupráci.
Takto se zrodilo naše společné odhodlání a kupodivu nám vydrželo do samého konce. 
Já jsem komunikovala s úřadem, s panem starostou, s pomocí OŠKMA a KVV se škol-
kami a školou. Pan Jackanič vytvořil na facebooku komunitu pro újezdské hřiště 
a požádal o pomoc „újezdské spolky“, firmu ABAK a další. Společnými silami se Újez-
ďákům podařilo hřiště získat a udělat první krok. Dalším krokem bude jednání sa-
mosprávy MČ se společností Lidl, kde a za jakých podmínek se hřiště postaví. Pevně
věřím, že do konce roku bude mít Újezd nové dětské hřiště z peněz, které investuje
do naší městské části Lidl. Doufám, že již v příštím čísle vám budu moci napsat, jak
jednání postoupila a jaké lokality přichází v úvahu. Byla jsem určena koordinátorkou
za naši MČ, takže si tento projekt budu moci dotáhnout až do úplného konce.
Na tomto místě chci velmi a ze srdce poděkovat všem, kteří pro Újezd hlasovali. Všem
těm, kteří se zasloužili o to, že Újezd to zase jednou zvládl. Ukázali jsme ostatním, že
nám záleží na tom, kde a za jakých podmínek žijeme. Jmenovitě děkuji rodině Jacka-
ničových za výbornou prezentaci a za energii, kterou do tohoto projektu vložili, velmi
děkuji Úřadu MČ a panu starostovi Růžičkovi za veškerou podporu, Martinovi Nedvě-
dovi za IT podporu, za prezentaci na webu a facebooku MČ, za rady a ochotu. Dále
děkuji Lucii Ponicové za prvotní impuls, děkuji firmě ABAK, sdružení Rarášek, Ma-
minám z Újezdské roviny, spolku Neposeda a dalším spolkům, kteří pomohli s pro-
pagací akce. A v neposlední řadě také Masarykově základní škole, mateřským
školkám a paní Mocikové, která nám hned z počátku poslala motivační dopis a sdě-
lila nám své zkušenosti, jak se jí a její rodině podařilo získat hřiště pro jejich rodné
město.
Na závěr chci vzkázat všem škarohlídům, děkuji i vám, protože díky vašim negativním
reakcím jsem získala další hnací motor k tomu, abych se snažila ještě víc. I málem se
dá přispět ke zlepšení života v Újezdě a já pevně věřím, že toto je pouze první krůček
na mé osobní cestě k ještě lepšímu Újezdu.        Šárka Zátková, radní



Zaměřeno na životní prostředí

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015strana 2

Oslavy 70. výročí konce 
2. světové války

MČ Praha 21 ve spolupráci s Muzejní
radou a ZŠ Masarykova

Termín: 5. května 2015 od 16.00 hod.

Program 1. v 16.00 hod. - položení věnce u památníku
oslav: p. Krause v ZŠ

3. v 16.30 hod. HLAVNÍ  PROGRAM V LEVELU:
Zahájení – starosta Zdeněk Růžička
Kulturní vystoupení dětí 1. stupně 
Vyprávění pl. Vondráčka – o výstavě 
v muzeu
Recitace básně „KDYŽ“ 
Projekce – smyčka o padlých z Újezda n/L
Předávání publikace potomkům padlých
Film žáků  II. st. ZŠ Masarykova
Předání vojenského řádu Újezdskému 
muzeu – p. Žebro
Udělení titulu „OBČAN ROKU“ – starosta 
Zdeněk Růžička

4. po skončení přechod do Muzea 
– vernisáž výstavy 

Rákosníčkovo hřiště v Újezdě
– společně jsme to dokázali!
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo se podíleli svými
hlasy na výhře v hlasování o výstavbu dětského hřiště. Celkem se
nám podařilo získat 7 904 hlasů a jako jediní ze čtyř kategorií
měst jsme drželi první místo v hlasování od začátku až do konce.
Bylo to především díky skvělé spolupráci všech zapojených -
úřadu městské části, občanských sdružení z Újezda i okolí, nad-
šení hlasujících rodičů a přátel i podpoře škol, školek a dalších
místních organizací. Společně jsme dokázali více, než by zvlád-
nul každý sám za sebe.
Přejeme Újezdu dobrou spolupráci i na dalších podobných pro-
jektech a úřadu naší městské části dobrý výběr místa pro hřiště
pro jednání se společností Lidl.

Alena a Jan Jackaničovi
P.S. sledovat informace o výstavbě hřiště můžete na stránkách
www.facebook.com/rakosnickovohristevujezde

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás in-
formoval o jednání se zástupci spol. DIPRO,
s.r.o. ve věci „Stavby č. 3140-TV Újezd nad
Lesy, etapa 0021 BUS – MHD“
Dne 13. března 2015 jsem se sešel s projektantem panem Ing. F.
Jiříkem ze spol. DIPRO, spol. s.r.o., abychom projednali možnosti
nového stavebního uspořádání komunikace Staroklánovické –
odbočení k žel. zastávce Praha – Klánovice. Jednání se zúčastnili
také vedoucí odborů majetku a investic, životního prostředí a do-
pravy, předseda Dopravní komise Rady MČ Praha 21 a ředitel
spol. Zavos, s.r.o., čili pracovní výbor. 
Dohodli jsme se, že studie dané oblasti se zaměří na plochy, kde
je stavba v souladu s územním plánem a tak, aby byl zachován
obousměrný provoz, vytvořen prostor pro cyklisty a parkovací
pruh, zachován bezpečný pohyb chodců. Řešeno musí být od-
vodnění a musí dojít ke snížení nivelety vozovky. Rozšíření vo-
zovky, resp. zřízení parkovacích pruhů vyvolá přeložku stožárů 
a kabelové trasy veřejného osvětlení. Případná koordinace s plá-
novaným parkovištěm P+R bude provedena v dalších stupních
dokumentace, řešena bude změna ÚP. Staroklánovická je ve
správě spol. TSK HMP a tato společnost ji bude spravovat i po re-
konstrukci. O dalších krocích v této věci vás budu informovat.

Zdeněk Růžička, starosta

PRVNÍ VÝVOZ POPELNIC NA BIOODPAD

1. Újezd nad Lesy  10. dubna  /1 x za 14 dní, lichý týden, pátek/ 
2. Běchovice         8. dubna  /1 x za 14 dní, lichý týden, středa/
3. Klánovice           6. dubna  /1 x za 14 dní, 

lichý týden, pondělí/
4. Koloděje              13. dubna  /1 x za 14 dní, 

sudý týden, pondělí/

Kdo bude mít zájem o tuto službu, volejte na call
centrum 284 091 888 nebo lze objednat on line
přes webové stránky svozové firmy Pražské služby
a.s. -  www.psas.cz , v sekci služby občanům, svoz
bioodpadu. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

V neděli dne 12. dubna 2015 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00
hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvede-
ných 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. Kontej-
nery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je obratem vy-
měnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je
nutné si na něj počkat a odpad do něj odložit. 

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

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

Martin Švejnoha, OŽPD

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR

V dubnu a v červnu budou přistaveny mobilní sběrné dvory od
08:00 do 14:00 hod v těchto termínech: 
11. dubna ulice Lišická, naproti mateřské školce, čp: 1502
13. června roh ulic Pilovská x Čenovická
27. června ulice Lišická, naproti mateřské školce, čp: 1502

Mobilní sběrný dvůr se skládá ze čtyř kontejnerů, do kterých mů-
žete odložit tyto druhy odpadu:  
1. velkoobjemový kontejner určený pro objemný odpad

Zde je možné odkládat např. starý nábytek, koberce a linolea, 
zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, 
autosklo.

2. velkoobjemový kontejner určený pro odpad ze zeleně tzv. 
bioodpad
Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná tráva, 
spadané ovoce, zemina z květin pokojových rostlin, odpady 
z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, sedliny kávy a čaje, květi-
náče z lepenky a rašeliny.

3. velkoobjemový kontejner určený pro dřevěný odpad
Zde je možné odkládat různý dřevěný odpad, který nemá 
charakter objemného odpadu (např. rozložený dřevěný náby-
tek bez kovových, skleněných či plastových doplňků nebo jeho 
součástí)

4. velkoobjemový kontejner určený pro kovy
Zde je možné odkládat veškerý kovový odpad vyjma vý-
robků podléhajících zpětnému odběru (elektrospotřebiče, TV 
a PC monitory, videa, mikrovlnky, ledničky, atd.) 

V případě dotazů mě kontaktujte na tel: 2810 129 43.                  
Martin Švejnoha, OŽPD

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

25. dubna Rohožnická (u prodejny Albert)
Toušická (u spořitelny)

Odkládat: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, auto-
sklo a kovové předměty (např. staré bojlery).
Neodkládat: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. auto-
baterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky
podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV 
a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, 
M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA B

27. dubna

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 1:800 - 18:20
křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 18:30 - 18:50

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem
na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svo-
zových vozidel ZDARMA odevzdat tyto od-
pady: baterie, 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,
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstra-
ňování plísní), zářivky a výbojky. 

POZOR NA BÍLÉ KONTEJNERY NA TEXTIL

Žádáme občany Újezda nad Lesy, aby oblečení ne-
odkládali do bílých neoznačených kontejnerů. Ob-
lečení z těchto kontejnerů je zneužíváno pro
komerční účely prodejem do second handů. Na
území Újezda nad Lesy máme smlouvy sjednané
pouze s Diakonií Broumov (kontejnery okrové
barvy) a Českým červeným křížem (kontejnery čer-
vené barvy).

CO PATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V reakci na dotazy občanů v souvislosti se změnou legislativy o od-
padech v následujících odstavcích uvádíme, které odpady nepatří
do kontejnerů na tříděný odpad, ale jsou určené do popelnic na
komunální odpad.  

Papíry -znečištěné papíry, např. mastné obaly od masných 
výrobků
-papírová plata od vajec bez recyklační značky

Plasty -mastné plastové lahve od jedlého oleje
Sklo -rozbitá zrcadla, pokovené sklo (rozbitá sklenička se zla-

ceným okrajem)

Pokud si nejste jisti, kam odpad patří, vždy se při třídění odpadu
řiďte informacemi uvedenými na obalech od výrobku. 

Martin Švejnoha, OŽPD

VÝPUSŤ V LESE – JAK MŮŽEME POMOCI?

Již několikrát se zde probírala neutěšená situace po větších deš-
tích, kdy se přepadem kanalizace do chráněné oblasti Klánovic-
kého lesa dostávají splašky z domácností. Důvodem je, jak známo,
to, že kanalizace byla navržena jako jednotná, kdy se odvádí od-
padní a srážková voda společně. Za normální situace veškerá voda
odteče do čistírny odpadních vod, problém však nastane, pokud je
vody příliš. To pak přeteče přepadem do lesa. Přepad je sice opa-
třen česly pro zachycení větších nečistot, ale za velké vody nemají
šanci vše zachytit.
Řešení jsou možná dvě. První řešení je, samozřejmě čistě teore-
ticky, předělat kanalizaci, což bych si dovolila odhadnout, že k
tomu může dojít po uplynutí životnosti kanalizace (cca 50-80 let).
Druhá možnost je vybudování odvodu v lese, což je řešení také
značně nákladné a také se s ním v nejbližší době nepočítá.
Co tedy můžeme udělat hned? 

Asi se shodneme, že trocha
toho hnojiva, navíc silně zředě-
ného dešťovou vodou asi ne-
bude ten největší problém,
stejně jako toaletní papír, který
se poměrně rychle rozloží. Co
však „dělá parádu“ v lese po
velmi dlouhou dobu, jsou věci,
které by do kanalizace neměly
vůbec přijít - hygienické po-
třeby jako pleny, vložky, kon-

domy, ale ani dětské vlhčené ubrousky nebo separační vložky do
látkových plen.
Není to jednoduché řešení?
Když je nebudeme splachovat,
nebudeme je nacházet v lese.
Městský úřad sice zajišťuje pra-
videlný úklid, ale jistě si všichni
umíme představit lepší způsob
vynaložení peněz. 
Do kanalizace nepatří ani zbyt-
ky potravin, a už vůbec ne oleje
a tuky. Ty zase mohou způsobit zanesení stoky a navíc bychom ži-
vili potkany. Kromě toho tukem zanesené kanály nepříjemně za-
páchají.

Jitka Carbolová,
Komise životního prostředí

JAK SPRÁVNĚ NAKLÁDAT S PROBLEMATICKÝM ODPADEM?

Odpady z kuchyňských drtičů, zbytky potravin
Odkládat do kontejnerů na směsný odpad. Slupky, zbytky ovoce 
a zeleniny apod. do hnědých popelnic nebo na kompost.

Fritovací tuky a oleje z kuchyně
Použité oleje lze v menším množství kompostovat na zahradě nebo
olej přelít do uzavřené nádoby a odložit do směsného komunál-
ního odpadu.

Chemikálie a další nebezpečné látky
(staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, ma-
zadla, oleje, zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní che-
mie, obsah baterií, ropné látky, radioaktivní látky, infekční a kar-
cinogenní, další chemické látky)
Lze odložit ve sběrných dvorech, nebo do vozidel mobilního sběru
nebezpečného odpadu, vyjma jedlých olejů.

Léky
Léčiva a nepoužitá cytostatika lze odevzdat v lékárně nebo je od-
kládat ve sběrných dvorech nebo do vozidel mobilního sběru ne-
bezpečného odpadu.

Veškeré hygienické potřeby
(vatové tyčinky, vložky, papírové dětské pleny, ubrousky obsahu-
jící buničinu, kondomy)
Patří do kontejnerů na směsný odpad. 

Jitka Carbolová, 
Komise životního prostředí

Beseda se starostou 
ve Spolku postižených 

civilizačními chorobami
Ve čtvrtek 5. března se sešli nejenom členové SPCCH na Místním
úřadě se starostou Zdeňkem Růžičkou. Zasedací místnost byla
zaplněna občany. 
Beseda to byla opravdu rušná. Padaly otázky týkající se  kanali-
zace, ulic a chodníků v naší obci úklidu obce nejenom v zimním
období. 
Byl vznesen dotaz, v jakém stádiu je jednání o obchvatu Újezda,
jak to vypadá s parkovištěm u nádraží v Klánovicích, proč se ká-
cejí zdravé stromy a nemocné a staré se nechávají být. Pří-tomné
zajímalo, jak bude nadále vypadat Újezdský Zpravodaj, když je
změněna redakční rada, jestli je možné ve Zpravodaji zveřejňo-
vat údaje o narození dětí, životní jubilea a zprávy o úmrtí.
Na přetřes přišel i újezdský hřbitov, proč se má platit za hrob,
když není možné na místním hřbitově pohřbívat.
Pan starosta se snažil na všechny dotazy odpovídat objektivně,
když odpověď neznal, nebo si nebyl jistý, psal si poznámky a slí-
bil, že odpoví ve Zpravodaji. Vysvětlil, jak je to s pracovníky na
úřadě, kdo pracuje pouze pro obec a kdo je členem státní správy-
pracuje i pro Klánovice, Koloděje a Běchovice.
Byly to opravdu zajímavé téměř dvě hodiny povídání a jak účast-
níci, tak pan starosta odcházeli, snad, spokojeni.

Eva Štrasmajrová, SPCCH
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RMČ č. 9 dne 24. 2. 2015 Praha 21 na svém jednání:
Schválila:
- dodatek č. 7 Organizačního řádu Městské části Praha 21 
a Úřadu Městské části Praha 21 ze dne 14. 4. 2005
- smlouvu o výpůjčce s firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o. na
pronájem sloupu veřejného osvětlení pro umístění informační
tabule „Újezdské muzeum“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy
- dodatek č. 2 k vnitřní směrnici o účetnictví č. 1/15
- priority Rady MČ Praha 21 na období 2014 - 2018
- záměr na realizaci akce „Revitalizace rybníka v ul. Dubin-
ská“ a podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace rybníka
v ul. Dubinská" v rámci Operačního programu Praha - konku-
renceschopnost, 15. kontinuální výzva, prioritní osa 2.1 a ulo-
žila starostovi MČ Praha 21 zažádat o souhlas Radu HMP se
záměrem na podání žádosti o dotaci v rámci programu Ope-
rační program Praha - konkurenceschopnost, 15. kontinuální
výzva, prioritní osa 2.1, na akci „Revitalizace rybníka v ul. Du-
binská“ a schválila zadat zpracování projektové žádosti ex-
terní firmě, včetně kompletní administrace pro akci „Revita-
lizace rybníka v ul. Dubinská“ a uložila ÚMČ Praha 21 /OMI/
zajistit zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z 15.
kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 2.1, pro akci „Revi-
talizace rybníka v ul. Dubinská“, ve spolupráci s ext.í firmou
- uspořádání Prvního Újezdského rockfestu dne 13. 6. 2015
a schválila uvolnění finančních prostředků z VHČ ve výši
50.000,-- Kč  a vstupné ve výši 250,-- Kč
- odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěv-
kových organizací MČ Praha 21 na rok 2015 
- záměr na realizaci akce „Interaktivní úřední desky, infor-
mační kiosky a mobilní zařízení“ a schválila zadat komplexní
administraci veřejné zakázky na výběr dodavatele na akci „In-
teraktivní úřední desky, informační kiosky a mobilní zařízení“
firmě INTENKO s.r.o. a schválila zadávací dokumentaci k ve-
řejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci „Interak-
tivní úřední desky, informační kiosky a mobilní zařízení“ 
a uložila ÚMČ Praha 21 (IT) ve spolupráci s firmou INTENKO
s.r.o. zajistit zadání veřejné zakázky na akci „Interaktivní
úřední desky, informační kiosky a mobilní zařízení“ a jmeno-
vala hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve
složení: Bc. Martin Nedvěd, Vladimír Saitz, Ing. Zdeněk Grund
CertMgmt., Ing. Roman Březina (náhradník), Ing. Josef Roušal
(náhradník)  a pověřila hodnotící komisi otevíráním obálek 
s doručenými nabídkami jednotlivých uchazečů  
- záměr na realizaci akce „Digitalizace archivu stavebního
úřadu“ a schválila zadat komplexní administraci veřejné za-
kázky na výběr dodavatele na akci „Digitalizace archivu sta-
vebního úřadu“ firmě INTENKO s.r.o. a schválila zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
na akci „Digitalizace archivu stavebního úřadu“ a uložila ÚMČ
Praha 21 (IT) ve spolupráci s firmou INTENKO s.r.o. zajistit za-
dání veřejné zakázky na akci „Digitalizace archivu stavebního
úřadu“ a jmenovala hodnotící komisi pro posouzení a hod-
nocení nabídek ve složení: Bc. Martin Nedvěd, Vladimír Saitz,
Ing. Zdeněk Grund CertMgmt., Ing. Roman Březina (náhrad-
ník), Ing. Josef Roušal (náhradník) a pověřila hodnotící komisi
otevíráním obálek s doručenými nabídkami jednotlivých
uchazečů  
- záměr na realizaci akce „Mobilní aplikace a elektronizace
agend úřadu MČ Praha 21“ a schválila zadat komplexní ad-
ministraci veřejné zakázky na výběr dodavatele na akci „Mo-
bilní aplikace a elektronizace agend úřadu MČ Praha 21“
firmě INTENKO s.r.o. a schválila zadávací dokumentaci k ve-
řejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci „Mobilní
aplikace a elektronizace agend úřadu MČ Praha 21“ a uložila
ÚMČ Praha 21 (IT) ve spolupráci s firmou INTENKO s.r.o. za-
jistit zadání veřejné zakázky na akci „Mobilní aplikace a elekt-
ronizace agend úřadu MČ Praha 21“ a jmenovala hodnotící
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Bc.
Martin Nedvěd, Vladimír Saitz, Ing. Zdeněk Grund CertMgmt.,
Ing. Roman Březina (náhradník), Ing. Josef Roušal (náhradník)
a pověřila hodnotící komisi otevíráním obálek s doručenými
nabídkami jednotlivých uchazečů  
Pověřila:
- paní Hanu Kořínkovou vedením odboru školství a kultury
od 1. 3. 2015 a příkazcem operace pro kapitolu 04 Školství 
a 06 Kultura od 1. 3. 2015
Jmenovala:
- JUDr. Pavla Virága členem redakční rady Újezdského zpra-
vodaje od 25. 2. 2015
- paní Lenku Grundovou členkou grantové komise
Vzala na vědomí:
-- zápis z 2. jednání Komise územního rozvoje ze dne 9. 2. 2015
- zápis z jednání Dopravní komise ze dne 4. února 2015 
- zápis z Muzejní rady, konané dne 16. 2. 2015
- zápis č. 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ
Praha 21 ze dne 11. 2. 2015
- přehled pohledávek odboru VHČ, které byly po splatnosti
k 31. 12. 2014 včetně podkladů pro výpočet opravných polo-
žek a včetně všech doporučení z Finančního výboru
- zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne
11. 2. 2015 
- závěrečnou zprávu o realizaci protidrogové politiky za rok
2014 ve správním obvodu Praha 21
Trvá:
- na svém usnesení RMČ74/1325/13 ze dne 2. 7. 2013 a ne-
schvaluje v této fázi změnu územního plánu pozemku č. parc.
4268/9 v k.ú. Újezd nad Lesy a uložila ÚMČ Praha 21 (OMI) in-
formovat žadatele 
Souhlasila:
- s „Plněním rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2014„ a uložila
starostovi MČ Praha 21 předložit „Plnění rozpočtu MČ Praha
21 za rok 2014“ na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
ke schválení
- s „Návrhem rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015“ - příloha č.
1 - Závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 
a s „Plánem bytového hospodářství a vedlejší hospodářské
činnosti“ a uložila starostovi MČ Praha 21 předložit „Návrh
rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015“ - příloha č. 1 - Závazné
ukazatele rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 a s „Plánem by-
tového hospodářství a vedlejší hospodářské činnosti“ na příští
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení 

Zasedání RMČ č. 10 - konané dne 10. 3. 2015
Rada MČ se sešla ke svému 10. jednání v kompletním složení.
Všechna usnesení RMČ jsou uveřejněna na webu MČ cca 7
dní po zasedání RMČ. Zápisy z jednání RMČ je nutné nejprve
ověřit, proto není možné zveřejňovat usnesení dříve. Členové
RMČ se v ověřování zápisů rady střídají. Z 10. jednání RMČ
vypisuji body, které jsou dle mého názoru zajímavé pro větší
procento občanů, v případě dalšího zájmu lze kompletní us-
nesení nalézt na www.praha21.cz v sekci „Služby a infor-
mace“.

1. Zápis z místního šetření dopravní komise
RMČ vzala na vědomí zápis z místního šetření Dopravní ko-
mise ze dne 16. února 2015 u vlakového nádraží Praha – Klá-
novice a ukládá ÚMČ Praha 21 (ved. OMI) zahájit jednání 
s HMP a TSK HMP tak, aby byla zpracována studie pro řešení
oblasti (komunikace Staroklánovická - odbočení k žel. za-
stávce Praha Klánovice) z hlediska dopravy v klidu a v po-
hybu; zpracováno řešení parkoviště P+R; řešeny majetkové
otázky (vypracován majetkový elaborát); vyřešena příp. 
i směna pozemku parc. č. 1544/1, k.ú. Újezd nad Lesy se spol.
Lesy ČR a OESVM MHMP; dořešeny změny územního plánu;
zadáno zpracování pro územní a stavební řízení.

2. Ustanovení bytové komise
RMČ ustanovila novou komisi –bytovou a jmenovala její členy
(předseda – Ing. Šárka Zátková, tajemník – Jitka Heřmánková,
členové – Pavel Zeman, Bc. Radka Lipanovičová a Ing. Blanka
Birková). Bytová komise se bude scházet dle potřeby, náplň
komise bude specifikována na jejím prvním jednání dne 
24. 3. 2015.

3. Podání projektové žádosti „Rekonstrukce rybníka v ul. 
Dubinská“

RMČ souhlasila s předložením projektové žádosti „Revitali-
zace rybníka v ul. Dubinská“ v rámci vyhlášené výzvy k před-
kládání projektových žádostí v Operačním programu Praha –
Konkurenceschopnost, 15. kontinuální výzva, Oblast podpory
2.1 Revitalizace a ochrana území. V případě, že uspějeme 
v tomto dotačním programu, pak to pro MČ Praha 21 zna-
mená spoluúčast 7,5% podílu rozpočtu a financování „nez-
působilých výdajů“.

4. Veřejná zakázka na opravy bytů
Na základě výsledku výběrového řízení (otevírání soutěžních
obálek proběhlo dne 4. 3. 2015 – hodnotící komise – Růžička,
Zátková, Roušal, Zeman, Slavíková, Gross, hodnotící kritéria –
85% cena, 15% termín realizace) byla pro realizaci zakázky
opravy 4 bytů v původní panelové zástavbě vybrána firma De-
corum spol. s.r.o., Kostelní nám. 276, Praha 4. Na sídlišti Ro-
hožník budou opraveny 4 byty ve vlastnictví MČ, ze kterých
byli vystěhováni neplatiči a dlužníci. Byty jsou momentálně 
v dezolátním stavu a před pronájmem je nezbytně nutné je
opravit. Před zadáním výběrového řízení byly nastaveny stan-
dardy pro opravy bytů ve vlastnictví MČ.

5. Výběrové řízení na výrobu, tisk a dopravu Újezdského 
zpravodaje

RMČ schválila vypsání výběrového řízení na výrobu, tisk 
a dopravu ÚZ, zadáním VŘ byl pověřen tajemník úřadu MČ.
Cílem tohoto výběrového řízení je optimalizovat a snížit ná-
klady.

6. Darovací smlouva od dárce Play Games a.s.
RMČ schválila přijetí peněžního daru ve výši 50 000,- Kč od
dárce Play games, a.s. pro Městskou část Praha 21. Tento dar
bude použit na financování sportovních a kulturních akcí.

7. Školská rada Masarykovy ZŠ
RMČ vzala na vědomí rezignaci MVDr. Vlacha a p. Slezáka na
funkci předsedy, resp. člena školské rady Masarykovy ZŠ.
RMČ ke dni 11.3.2015 jmenovala 2 nové členy školské rady 
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), kteří
budou zastupovat při jednání ŠR zřizovatele, jímž je MČ Praha
21. Nově jmenovanými členy ŠR jsou Karla Jakob Čechová 
a Mgr. Zdeňka Soukupová.

8. Záměr pronájmu pozemků pro „farmářské trhy“
RMČ vzala na vědomí oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na
pronájem 400 m² z pozemku parc. č. 11 a 36/4 v kat. území
Újezd nad Lesy, pro účel provozování farmářských trhů 
v okolí polyfunkčního domu v Praze 9, Staroújezdské 2300 a
pověřila vedoucího odboru VHČ, správy bytů a údržby připra-
vit smlouvu tak, aby nedocházelo pouze k přeprodávání
zboží. RMČ dále jmenovala hodnotící komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek. Výsledek VŘ bude předložen RMČ.

9. Kompetence radních a změna v obsazení funkce „politik 
MA21“

RMČ si přerozdělila kompetence, nové kompetence radních
jsou následující:
Zdeněk Růžička - územní rozvoj, bezpečnost, investice a
Újezdský zpravodaj
Karla Jakob Čechová - školství, životní prostředí
Jan Slezák - doprava, finance, bytový fond
Ing. Šárka Zátková - majetek, MA21
Jaroslava Punová - volnočasové aktivity, sociální oblast
Na základě tohoto přerozdělení byla schválena změna na po-
zici „politik MA21“. RMČ navrhuje ZMČ odvolání RNDr. Rou-
šara z této funkce a jmenování Ing. Zátkové. Tento návrh bude
předložen na nejbližším jednání ZMČ.

Zpracovala Šárka Zátková, radní

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Na prosincovém zastupitelstvu jsem
starostu zaskočil s interpelací s ná-
zvem „pell mell“. Do češtiny přeloženo
“směsice, bez ladu a skladu”. Kromě ji-
ného jsem upozorňoval na termín
územního řízení probíhající na našem
stavebním úřadě, ve kterém se MČ
jako účastník měla vyjádřit ke změně
záměru, ve kterém investor zvýšil
počet bytových jednotek. V Komisi
územního rozvoje jsme tento záměr
nepodpořili a již jsme se jednou odvo-
lali proti výroku stavebního úřadu.
Starosta nevěděl a slíbil, že mi odpoví
písemně.
Neodpověděl, zato do zápisu napsal,
že mi bylo odpovězeno ústně. Není to
PROSTĚ geniální, takhle se v rámci
„nové otevřenosti“ zbavit odpovědi?!
Je obtížné se zapojovat do veřejné
práce, když na jakékoliv doporučení
slyšíte, že jsme to mohli udělat dávno
sami, že jsme na to měli celé 4 roky…
Navíc mě na pracovní schůzi zastupi-
telů ohledně jednacího řádu starosta
překvapil: „Strčte si svou interpelaci
Pell mell do pr…!“ To mám za to, že
jsem čekal omluvu, že mou interpelaci
přehlédl.

Jaroslav Jeníček / Svobodní
Za čistotu na veřejných komunikacích
odpovídá vlastník. …stát a obce mají
ale jasnou odpovědnost za úklid
tehdy, když nejsou schopni jednotlivé
drobné znečišťovatele chytit při činu
(program Svobodných Životní prostře-
dí). Nepořádek v našich městech, ves-
nicích a lesích nás bohužel hodně
odlišuje od Švýcarska a dalších uklize-
nějších a čistějších zemí. Pořádek (ne-
odhazování odpadků, odklízení psích
exkrementů) je věcí výchovy a osobní
zodpovědnosti. Újezd nad lesy má 
s komunikacemi problém. Jsou nejed-
notné, někde nejsou dobudované,
někde čekají lidé mnoho let na vybu-
dování a jsou i obyvatelé, kteří si musí
vybudovat komunikace za svoje pro-
středky, jinak nebude jejich dům zko-
laudován. Musím pochválit  ÚMČ, že
v minulých letech rychle reagoval na
upozornění v případě nepořádku např.
okolo popelnic na tříděný odpad. Co
mi chybí, je systematický úklid a údrž-
ba místních komunikací. Snad se
bude na jaře více dařit. Drobné od-
padky u svého domu člověk sebere,
ale na celou komunikaci sílu nemá.

Karla Jakob Čechová / TOP09
V minulém zpravodaji jsem si přečetla
krásný článek Povzdech za školním
poradenským pracovištěm. Paní Eibi-
chová s panem ředitelem Kurkou po-
pisují nesystematičnost přidělování
grantů Evropských strukturálních fon-
dů. Kdyby se rada MČ nerozhodla do-
financovat zbývající tři měsíce do kon-
ce školního roku z rezervy městského
rozpočtu, ŠPP by opravdu muselo
svou činnost ukončit již v březnu. 
O pomoc jsme požádali i MHMP. Uvi-
díme, zda uspějeme. Jedno je však jis-
té. Peněz ve školství je nedostatek a je
otázkou, jak dlouho si budeme moci
dovolit takovéto „dírky“ financovat 
z vlastního rozpočtu. Krásné jaro, milí
újezďáci.

Petr Duchek / SÚL a Patrioti
V minulém ÚZ se v plné nahotě uká-
zalo, kým byl veden ÚZ a na co jsem
několikrát poukazoval. V závěru feje-
tonu „Jak Kytička nedočetl a nerozsví-
til“ od jisté Lucerny byli čtenáři
vyzváni, aby si sdělení v něm uvedená
domysleli. Tedy Kytička = Růžička (sta-
rosta), který dle fejetonu má být hlu-
pák a nedouk.
Neřešil jsem, zda je, či není, ale po-
myslil jsem si, že ÚZ už natolik poklesl,
že začal otiskovat i názory pod pseu-
donymy, k čemuž jsme se já, ani nikdo
z mých politických kolegů v ÚZ či 
v SÚL nikdy nesnížili! Zasvěcení ale
vědí, že onou Lucernou je bývalá šéf-
redaktorka ÚZ, Lucie Černá, která 
prachobyčejně neunesla, že za dobře
placenou cenzuru ÚZ dostala prostě
padáka.
Pobavilo mě, že nejen ode mě obdr-
žela v minulosti e-maily, naznačující jí,
že po volbách na cenzuru dojede.
Četla je vůbec? Nevím. Možná bych
mohl napsat fejeton „Jak Lucerna ne-
dočetla a nerozsvítilo se jí“. A nyní?
Najde se další ochotný slouha režimu
na černou práci? Spustí koalice ANO-
fert cenzuru ještě rafinovanější?

Zprávy z Rady - s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku
2020, v souladu s přiloženou tabulkou, přílohou č. 1 k usne-
sení včetně komentáře a uložila starostovi MČ Praha 21 pře-
dložit návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2020
ke schválení na jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21,
v souladu s přiloženou tabulkou, přílohou č. 1 včetně ko-
mentáře
Zrušila:
– ceník krátkodobých pronájmů sálu a baru s příslušenstvím
Polyfunkčního domu, schváleného usnesením RMČ 8/0087/15
dne 10. 2. 2015  a schválila s platností od 1. 3. 2015 tyto před-
ložené ceníky na krátkodobé pronájmy komerčních prostor 
v Polyfunkčním domě Staroújezdská 2300, Praha 9 - Újezd
nad Lesy: - Pronájmy sálu se zázemím, bez baru (celkem 206,3
m²), Pronájmy baru č. 1.14 (97,5 m²)

Zpracovala Iva Šimková, vedoucí kanceláře starosty

Sloupek zastupitelů
Šárka Zátková / ANO2011
Vážený pane zastupiteli RNDr. Rou-
šare, oslovuji Vás jako lídra a tvář poli-
tického uskupení OÚ, dočetla jsem se
na webových stránkách, že „100 dní
hájení uplynulo“… V posledních
dnech, odvážím se říct i týdnech, se
nelze vyhnout kampani, kterou zmí-
něné politické uskupení vede. Musím
Vám říct, že dle mého názoru tato
kampaň neuvádí vše v souvislostech,
jak by měla, pokud by chtěla být ko-
rektní jak politicky, tak lidsky. V ně-
kterých bodech máte samozřejmě
pravdu, ale uvádíte tu pravdu tak, aby
z toho vedení radnice vyšlo vždy jako
špatné. Pane zastupiteli, mám pocit,
že Vám někdo vymazal paměť. Sku-
tečně si již nepamatujete, jaké to bylo,
když jste přišel na radnici jako nový,
seděl jste tam úplně sám a byl jste čis-
tým, nepopsaným listem? Skutečně si
nepamatujete, jaké to bylo zdědit po
předchozím vedení „rozjetou“ agendu
a jaké to bylo, když Vám nikdo úřad
řádně nepředal? Sám víte, že úřad je
jako rozjetý rychlík, který nelze zasta-
vit, musí jet dál, ale procesně jakéko-
liv odchýlení od trasy trvá velmi dlou-
ho. Navíc si jistě pamatujete, že jste na
začátku dělal spoustu chyb a za cho-
du jste se musel naučit tak velkou
škálu věcí, které si nikdo, kdo to neza-
žil, představit neumí. Je velká škoda,
že se z vašich řad ozývá z největší
části kritika a není vidět konstruktivní
opozice, která by nejen kritizovala, ale
i navrhovala řešení, jak se s danou si-
tuací vyrovnat. Vy chcete, abychom za
5 měsíců zvládli udělat s úřadem to,
co jste vy nedotáhnul, ale ono to není
tak snadné, přestože i my se snažíme
udělat úřad co nejvíce otevřeným, tak
sám nejlíp víte, že v cestě stojí spousta
překážek.
Pane zastupiteli, měla bych v příštích
dnech převzít zodpovědnost za „Míst-
ní agendu MA21“, vzhledem k tomu,
že vy jste tento proces s pí. Hájkovou
na Úřad MČ Praha 21 implementoval
a udělali jste v této oblasti velký kus
práce (tímto vám oběma skládám po-
klonu), takto veřejně Vás žádám o po-
mocnou ruku, protože já, a potažmo
vedení radnice, budeme v této oblasti
nějakou chvíli nováčkem. Vy komuni-
kujete veřejně přes web a zpravodaj,
nikoliv osobně z očí do očí, tak já také
využívám tuto cestu.
Pane zastupiteli, vím, že „mediální 
a veřejný“ obraz politického uskupení
OÚ netvoříte Vy osobně, ale Vy jste
jeho tváří a zamyslete se nad tím,
komu nejvíc tato kampaň ve výsledku
uškodí. Přeji Vám jen vše dobré.

Michael Hartmann / Otevřený Újezd
Jaká je situace Hodkovské? V srpnu
2009 navrhla radnice ODS bez veřej-
ného projednání špatný projekt. Že je
špatný, v tom je dnes celkem shoda.
Po roce 2010 bylo radnicí Otevřeného
Újezda proto domlouváno, že dojde 
k úpravě respektující veřejná projed-
nání s občany, oddílné řešení po-
vrchové vody a nový dopravní Generel
z roku 2013. Firmou Zavos bylo slí-
beno upravené řešení levnější nebo
stejně drahé jako to původní. Před vol-
bami v roce 2014 byly již MHMP při-
praveny i peníze.
Dnes si nejsem jist, zda nové vedení
MČ dělá dostatek pro to, aby se reali-
zovalo slibované lepší řešení. Proběhlo
prý jedno jednání starosty Růžičky na
Magistrátu, bohužel zápis z jednání
není. Výsledkem je, že se projekt opra-
vovat nebude a bude se prostě stavět.
Vzniknou široké chodníky a ve zbylé
části vozovky nepůjde jezdit v obou
směrech ani parkovat. Kola budou jez-
dit po chodníku.  Je otázkou, zda mít
rychle špatné řešení nebo později
lepší. A zda dokážeme přimět Ma-
gistrát a jeho kontraktory k plnění
slibů daných MČ. 

Vážení čtenáři, od příštího čísla se
Sloupek zastupitelů, všeobecně popu-
lární, sledovaná a čtená rubrika,
drobně změní. V souladu s platnými
Pravidly pro vydávání Újezdského
zpravodaje (jsou k dispozici na webo-
vých stránkách ÚMČ Praha 21) re-
dakce vždy vyhlásí téma sloupku,
týkající se současného dění v obci.
Texty, které se tématu nebudou týkat,
nebo budou obsahovat osobní útoky
či vulgarismy, dále nebudou tištěny.

-red-
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Děti z Arabesky to
umí roztočit

Selb, Rosenthal Theater, 20. a 21. únor. Pro-
bíhá zde kvalifikační soutěž Dance World
Cup 2015 pro německé a české baletní školy.
Také 26 dětí z Arabesky přijelo bojovat. Vědí,
že snít o úspěchu je krásná věc, ale k cíli 
nevede. Proto přípravě věnovaly mnoho 
a mnoho hodin, pilně s chutí a radostí pra-
covaly. A výsledek se dostavil. 
Máme 7 prvních, 2 druhá a 2 třetí místa.
JUCH! Před mezinárodní porotou děti před-
vedly 14 tanců od klasiky po jazz dance 
a step. Všechny tančily skvěle!
Nominaci získalo 10 tanců a do Bukurešti,
začátkem července, pojede hájit barvy
Česka, také 18 dětí z Arabesky. 
V tomto roce Arabeska slaví 15 let od svého
založení. Věřím, že to bude pro nás rok bo-
hatý a úspěšný. Děti čeká několik soutěží, tři
veřejná představení v Salesiánském divadle,
účinkování ve Smetanově síni Obecního
domu a na podzim vystoupení v divadle J.
K. Tyla v Plzni.
Přeji dětem hodně síly k další práci, úspěch
a pocit štěstí, který tanec přináší.

-red-

Okresní kolo Prahy 9 sou-
těže v anglickém jazyce
2014/2015 se konalo 26. 2.
2015 v Domě dětí a mlá-
deže Praha 9.

V kategorii I.A se na 6. místě umístila 
Leontýna Hervertová ze 7.C, v kategorii
II.A se na 4. místě umístil Šimon Včelák
z 9.B.
Gratulujeme

Raráškův karneval  … a jaký že byl?
Byl to již 5. ročník a konal se v so-
botu 21. 2. 2015 od 10:00 a od 15:00
hodin v prostorách LEVELu v Poly-
funkčním domě v Újezdě nad Lesy.
Letošní téma bylo Z pohádky do
pohádky a v tomto duchu byly při-
praveny písničky, soutěže i kvíz. 
A kolik, že vás přišlo? Dopoledne
118 a odpoledne 190!!! To jsme byli
moc rádi a moc jsme si ten den 
s vámi všemi užili. 

Popletený kouzelník pobavil malé i velké, vymodeloval pro každé dítě z balónků
zvířátka, meče a kytičky, což malé účastníky velmi potěšilo. Své dovednosti nám
předvedly Běchovické včelky a také jsme měli 3 soutěže na motivy pohádek, a to
o 12. měsíčkách, O perníkové cha-
loupce a o Popelce. Soutěže jsme
nově uváděli hranými scénkami,
které slavily velký úspěch. Pohybu
jsme měli také hodně, písniček 
z pohádek je široká nabídka a naše
cvičitelky se činily a zapojily do
tančení nejen malé, ale i velké 
a všem se to moc líbilo.
Na příští rok opět vymyslíme ně-
jaké zajímavé téma a tomu přizpů-
sobíme celý program karnevalu. Jsme také rádi za vaše podněty a připomínky,
kontakt na nás najdete na našich stránkách www.rarasek21.cz a nově jsme i na
FB (odkaz je na našem webu).
Nezapomeňte, že s Raráškem se můžete setkat několikrát za rok. 7. 6. 2015 na 
7. ročníku Cesty za pokladem skřítků, 12 .9. 2015 na 7. ročníku Újezdského kolo-
dění a 7. 11 .2015 na 1. ročníku Újezdského strašilesa.
za Raráška z Újezda Šárka Skřivanová, foto Ludvík Hering

Rozsviť svou duši, volají žáci 
Masarykovy školy

Haima je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany
bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s one-
mocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na
Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze.

Zpráva, že se školka v žebříčku rodiči nejlépe hodnocených soukromých školek
umístila za rok 2014 na 3. místě, dostihla personál právě ve chvíli, kdy chystali
oslavy 10 let existence. 

Před dvěma lety ote-
vřeli třídu jesliček, kde
se o děti stará personál
s nejen pedagogickým,
ale i zdravotnickým
vzděláním. Kromě an-
glických dopolední kla-
de školka důraz také na
bohatou slovní zásobu
mateřského jazyka.
Školka je zapojena do
projektů Zdravá abe-
ceda pro zdravý tělesný
i psychický vývoj dětí 

a od minulého roku také do celostátní akce Celé Česko čte dětem. Už v dubnu se
chystají například na návštěvu známé ilustrátorky dětských knížek Edity Plic-
kové. Baby centrum V zahradě zahájilo zápis na školní rok 2015/2016. Zájemci o
docházku se mohou nezávazně přijít podívat, budou školkou individuálně pro-
vedeni. A jelikož se blíží prázdniny, děti jsou zvány také na prázdninový program
– ty předškolní na klasickou prázdninovou školku, tentokrát v duchu pohádek, ty
starší na příměstský tábor Zálesák. -red-

Klinika dětské hematologie a on-
kologie (KDHO) vznikla v roce
2004 spojením Kliniky dětské on-
kologie a hematologického oddě-
lení II. dětské kliniky FN Motol.
Klinika má 91 lůžek nacházejících
se na 6 odděleních. Součástí kli-
niky je jednotka pro transplantaci
kostní dřeně, kde ročně podstou-
pí tento náročný léčebný zákrok
přibližně 50 dětských pacientů 
z celé České republiky. Význam-
nou součástí kliniky jsou výzkum-
né laboratoře, zkoumající etiologii
a patogenezi dětské leukémie 
a nejčastějších solidních nádorů
dětského věku. V laboratořích se
školí postgraduální studenti a vě-
dečtí pracovníci řeší
řadu grantových projek-
tů i výzkumných zámě-
rů. Klinika široce vyu-
žívá velké koncentrace
specializovaných pedia-
trických oborů v dětské
nemocnici. Velmi úzce
spolupracuje s rodičov-
ským občanským sdru-
žením HAIMA, nadač-
ním fondem Kapka na-
děje a nadací Národ
dětem.
Klinika se zaměřuje na
diagnózu, léčbu a výz-
kum nádorových one-
mocnění dětského věku,
na nezhoubná krevní
onemocnění jako jsou
anémie, krvácivé stavy
a vrozené poruchy srá-
žení krve (hemofilie).
Dále se zde léčí řada
onemocnění vyžadují-
cích transplantaci kost-
ní dřeně, jako jsou
vrozené poruchy imu-
nity nebo metabolické
vady. S počtem cca 200
nově diagnostikovaných
pacientů se zhoubným
nádorem za rok se jedná
o největší pracoviště
svého druhu v České re-
publice. V rámci magis-
terského studia lékařství na UK
2. LF v Praze se pracovníci KDHO

podílejí na výuce onkologie, hematolo-
gie a pediatrie. Klinika poskytuje 
postgraduální výuku v dětské hemato-
logii a onkologii, podílí se na výuce spe-
cializačních oborů klinická onkologie,
hematologie a transfúzní lékařství.
Klinika má navázánu úzkou meziná-
rodní spolupráci s řadou zejména
evropských center dětské onkologie 
a hematologie a účastní se meziná-
rodních multicentrických studií a vý-
zkumných projektů. Její pracovníci 
jsou aktivními členy výborů meziná-
rodních společností včetně meziná-
rodní společnosti pro dětskou onkologii
SIOP.

Žáci I. a II. stupně Masarykovy ZŠ 
a mezinárodní školy AFNORTH Inter-

national School vytvořili pod vedením
svých učitelek výtvarné práce na za-
dané téma, některé paní učitelky po-
skytly své vlastní práce. Vystaveno je
245 obrázků. Vybráno bylo 11 670 Kč. 

Děkujeme všem návštěvníkům za fi-
nanční dary!

O příjemnou atmosféru se postarala
Eliška Sýkorová svým hudebním vy-
stoupením – zahrála a zazpívala pět
svých vlastních skladeb v češtině 
a francouzštině. Za zajištění květin pro
paní učitelky děkujeme p. Juřenové a fi-
nanční příspěvek MČ Praha 21, paní
učitelce Hanouskové a Vrátné za vý-
borné koláčky vlastní výroby. 
Újezd nad Lesy touto akcí přispěl na vy-
bavení nemocnice a školní pomůcky
pro nemocné děti, které se ve svém
věku potýkají se zákeřnou chorobou
Zamluvené obrázky budou předány je-
jich majitelům po skončení výstavy,
která potrvá do 4. dubna 2015.

Poděkování žákům Masarykovy ZŠ

4.A  p. uč. Mgr. Martina Vrátná
5.A  p. uč. Mgr. Václava Valentová
5.B  p. uč. Mgr. Irena Hanousková
5.C  p. uč. Mgr. Ilona Novotná
5.D  p. uč. Mgr. Eva Lukešová
6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.C, 9.A, 9.B
p. uč. Mgr. Jana Kurková
6.B  p. uč. Mgr. Václava Valentová
8.B, 9.C p. uč. Mgr. Libuše Najmanová
AFNORTH (německá a americká sekce)
p. uč. Mary Beaujean (USA), Katja 
Hobohm a Dörte Müller (Německo) 
a děti jsou z různých zemí EU, včetně
Estonska

Za organizační tým:

Ing. Eva Danielová, Újezdské muzeum
Mgr. Václava Valentová, 

Masarykova ZŠ

Byli jsme úspěšní

Úspěch soukromé 
školky V zahradě: je třetí v Praze

Informativní třídní schůzka pro rodiče
budoucích prvňáčků se bude konat ve
středu 20. května 2015 od 16:30 hod 
v budově I. stupně Masarykovy ZŠ 
v parku (Staroklánovická 230) - zahá-
jení ve školní jídelně. 

ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl atletiky -  
ve spolupráci s Městskou částí Prahy 21 
pořádá 10. ročník lesního běhu

Běh o pohár starosty aneb
Běh za újezdskou sovou
Datum: sobota 16. 5. 2015
Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově
Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 261 do 

Újezda nad Lesy, zastávka  Blatov, nebo autobus č. 163 od metra 
A stanice Depo Hostivař tamtéž, nebo vlakem do Klánovic 
a odtud pěšky cca 20 minut. Ze zastávky Blatov cca 100 m ve 
směru jízdy autobusu, u provozovny „Pizza do krabice“ přejít na 
druhou stranu vozovky k restauraci Stodola a odtud značeno 
cca 500 m ke startu.

Přihlášky: on line do čtvrtka 14. 5. 2015 do 24:00 hodin na 
Results.Bezecke-Nadeje.cz, nebo na místě startu od 8:00 hodin 
a končí nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie. 
Doporučujeme všem přihlášky přes internet – urychlíte tím při-
hlašování i výdej startovních čísel. Běh pro radost se přihlašuje 
pouze na místě.

Startovné: 20,- Kč předžactvo a žactvo, 40,- Kč dorost a dospělí,  30,- Kč při 
Běhu pro radost.

Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou k zá-
vodu potvrzují svoji zdravotní způsobilost. Je dovolen start 
závodníka pouze v jedné kategorii!

Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží při vyhlašo

vání ceny od sponzorů závodu. Všichni závodníci v kategorii od 
přípravky po dospělé navíc dárek k 10. výročí našeho závodu.

Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží zdarma občerstvení, v místě 
startu. Bude zde i stánek, kde si můžete občerstvení zakoupit.

Ostatní: závody jsou zařazeny do Poháru Pražských Běžeckých Nadějí 
2015. Běh pro radost je určen všem, kteří si chtějí přijít zazávo-
dit, i kdyby to měl být jejich první závod. V hlavní kategorii mužů 
a žen bude vyhlášen nejrychlejší běžec a běžkyně z Újezda nad 
Lesy.

Info: Zuzana Olšanová, e-mail: 
Zuzana.Olsanova@cdt.cz, telefon: 607 148 116
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ŠSK Újezd nad Lesy – oddíl atletiky
Ani v zimě náš atletický oddíl zřízený při ZŠ v Újezdě nad Lesy  ne-
zahálí. Kromě tréninků 3 x týdně  jsme závodili na několika veřej-
ných závodech v hale kde jejich vyvrcholením byl krajský přebor
jednotlivců v hale.

Halové přebory Prahy ml. žactva 2015
Nejlépe náš oddíl  atletiky při ŠSK Újezd nad Lesy reprezentovala
Eliška Eibichová, která nám přinesla dvě medaile, sříbrnou na 60m
a zlatou z 300m, tím si Eliška zajistila účast v halovém meziměst-
ském utkání, ale i ostatní podávali skvělé výkony, medaili měli nad-
osah, Honzovi Smítalovi unikla o pouhých 11 cm v dálce, pak jsme
viděli spoustu rychlých běhů v podání Aničky Mňoučkové a Jana
Smítala. Padaly i osobní rekordy. Velkou pochvalu si zaslouží
všichni účastníci štafet, naši atleti bojovali ze všech sil. 

Halové přebory Prahy st. žactva 2015
Největší úspěch na Halových přeborech Prahy zaznamenala Šárka
Hájková na trati 800 m. Ačkoliv byla po všudepřítomné chřipce,
doběhla na výborném třetím místě v čase 2:36:66. . Na HMČR si
jako jediný starší žák z Újezda n.L. vybojoval účast Jakub Šatoplet,
který na veřejných závodech na začátku února skočil do dálky vý-
borných 5,67 m. 

Halové přebory Prahy dorostu 2015
Tam nám udělal radost Pavel Siegl 3. místem na 1500 m.
Celkem jsme na pražském přeboru získali 4 cenné kovy.

Barbora Plzenská

Marie Tojflová
Bryksova 956/3,
198 00 Praha 9

tel. 724 264 877
www.tojflova.cz

� velkoplošné 
dlažby

� schody

� ploty

� opěrné zídky

� zemní a zednické práce

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
20-tiletá praxe

Bydlím tady s Vámi
a proto mám přehled
o místní situaci a mohu
Vám kvalifikovaně
poradit.

JSEM VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ
PRO TUTO OBLAST

Zajímají Vás odpovědi na tyto otázky?

● Proč je důležité správně zvolit místo pro svůj život,
je lepší žít na okraji velkoměsta nebo v centru?

● Víte, co je to PENB? A proč je potřeba při jakékoliv
realitní transakci znát energe�ckou náročnost
Vašeho bydlení? Znáte hodnotu Vašeho majetku?

● Mohu Vám nezávazně stanovit op�mální tržní hod-
notu Vaší nemovitos�.

Pokud máte zájem o odpověď na některou
z předchozích otázek, podívejte se na:

www.sebikova-a-reality.webnode.cz

Neváhejte mě kontaktovat, jsem Vám
kdykoli k dispozici.

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

19. dubna se koná Újezdský
duatlon

Prvním závodem Újezd.net seriálu „Tří závodů pro zdraví“ je dub-
nový Felix Újezdský duatlon. Letos vychází na neděli 19. 4. a pone-
se se nejen ve sportovním duchu.
Kdo má rád atmosféru menších závodů, ale přesto preferuje kvalit-
ní zázemí a organizaci, nesmí na duatlonu v Újezdě chybět. Závod-
níci nejprve musí uběhnout 3 km, pak ujet 26 km na kole a na závěr
poběží ještě 2 km (platí pro hlavní mužskou kategorii, ženy jedou
na kole polovinu). Běžecký okruh je ze dvou třetin lehkým terénem,
zbytek po asfaltu. Na kole se jezdí převážně v lese po zpevněných
cestách. Závod v pohodě zvládají i né tak zdatní sportovci.
Soutěží se v sedmi kategoriích rozdělených podle pohlaví a věku.
Pořadatelé myslí i na děti a připravují zkrácené tratě i pro ně. 
A nejen to, také zábavný program, který je opravdu bohatý a za-
ujme celé rodiny. 
Součástí Felix Újezdského duatlonu je také kategorie handbikerů,
mají samostatný start a absolvují pouze cyklistickou část. Závod je
zařazen do Českého poháru HandiCUP MTB. 
Všichni závodníci budou mít možnost využít bezplatné předstar-
tovní vyšetření v podobě kontroly srdečních a dechových funkcí,
které poskytne hlavní partner závodu, společnost Felix Clinicum
Praha. Vyšetřit se mohou nechat samozřejmě i diváci.
Závod je součástí Újezd.net seriálu „Tří závodů pro zdraví“. Pokud
se zúčastníte všech tří závodů, máte vysokou šanci vyhrát v závě-
rečné tombole hodnotné ceny. Dalšími akcemi jsou:

17. května Klánovický Mini Adventure (zážitkový závod dvojic)
29. srpna Velká cena města Úval (Cross country horských kol)

Letos nově připravujeme také:
25. října Klánovický 1/2Maraton (běžecký závod + běh se psem)

Felix Újezdský duatlon se koná za podpory městské části Praha 21
pod záštitou starosty Zdeňka Růžičky. Zajistěte si své startovní
číslo včas a registrujte se na www.triprozdravi.cz.
-red-
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ODBORNĚ POLOŽÍ PVC

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

LÉČIVÉ  HOUBY,
jejich účinky a pěstování,

je téma pravidelné čtvrteční přednášky.
Pan Ing. Ivan Jablonský

nás s nimi přijede seznámit
Kdy: ve čtvrtek 2.dubna v 15.00 hodin

Kde: v divadelním sále v Masarykově škole
Pořádá Svaz pos�žených civilizačními chorobami 

v Újezdě nad Lesy

Ze života včelařů: vyprávění
o medu I
Sladký med, výsledek práce včely medonosné, vonící po roz-
kvetlé louce či květech ovocných stromů, zná asi každý 
z nás. Znáte ale i další včelí produkty? Víte, jak vznikají nebo
jak se správně používají? Víte, jak žije včela nebo jak je orga-
nizován život ve včelím úle? Odpovědi na tyto i další otázky
vám dají včelaři. A ty lze najít samozřejmě i v Újezdě nad
Lesy. Znáte svého včelaře?
Základní organizace Českého svazu včelařů Újezd nad Lesy
v současné době sdružuje 23 včelařů nejen z Újezda, ale 
i z Běchovic a Kolodějí, kteří společně v závěru minulého
roku obhospodařovali 191 včelstev. Většina včelařů obho-
spodařuje svá včelstva jako volnočasový koníček. Ani 
v Újezdě tomu není jinak. Většina místních včelařů má 
v péči pět až deset úlů. V porovnání s velkochovateli to sice
není mnoho, ale většinou je to dost na to, aby vám váš „sou-
sed včelař“ mohl poskytnout velmi kvalitní med ze své pro-
dukce. Zde dvojnásob platí: jezme to, co produkuje náš
region.
Jak vzniká med a co obsahuje
Med vytváří včelstvo za účelem uchování glycidových zásob
pro život v období, kdy v přírodě není potrava a také pro
přečkání nepřízně zimního období. Aby včely vytvořily med,
přináší do úlu z květů tzv. sladinu, kterou ukládají do vos-
kových plástů. Sladinu včely nosí v tzv. medném váčku, což
je orgán speciálně určený pro přenášení potravy. Medný
váček včely má objem asi 0,055 ml a včela musí navštívit 
i sto květů, aby jej naplnila sladinou. Protože pro vytvoření
jednoho kilogramu medu je sladiny zapotřebí asi tři litry,
znamená to, že pro jednu jedinou sklenici včely navštíví 
i přes pět milionů květů. Po přinesení sladiny do úlu předá
včela náklad svým kolegyním, které ji obohatí o enzymy 
a aminokyseliny a uloží do šestihranných buněk. Posledním
krokem k dokonalému medu je jeho zahuštění, tj. odpaření
přebytečné vody. To včely v úlu dělají soustředěným syn-
chronizovaným máváním křídel, čímž odvádí odpařenou
vlhkost ven z úlu. Následně včely buňku uzavřou voskovým
víčkem. Takto uložený med obsahuje jednoduché a tedy lépe
stravitelné cukry, zejména glukózu a fruktózu. Dále v medu
najdeme například vodu, pyl, enzymy, vonné látky, přírodní
barviva, vitamíny, ale i mateří kašičku.
Jaké známe medy
Med není jen jeden, ale podle jeho původu můžeme rozdě-
lit med na květový a med medovicový (tzv. lesní). Medy kvě-
tové vytváří včely ze sladiny, kterou donáší do úlu z květů
rostlin. Při hojném zastoupení konkrétního druhu mohou
včelaři produkovat med, který obsahuje sladinu i pyl právě
z této rostliny. Známe tak medy z řepky olejky, akátu, lípy,
malin nebo slunečnice. Každý z těchto medů má své speci-
fické vlastnosti. Například řepkový med je známý pro své
rychlé tuhnutí (i v řádu dní), které jej činí obtížně roztíra-
telný. Méně známý je ale vysoký obsah pylu, který obsahuje
a pro který je ceněn. Pyl v medu je právě nositelem bílkovin,
aminokyselin, ale i již zmíněných vitamínů. Naopak napří-
klad akátový med nekrystalizuje díky specifickému poměru
glukózy a fruktózy takřka vůbec. Na druhé straně medy me-
dovicové produkují včely ze šťáv, které produkují mšice sa-
jící mízu na dřevinách. Tyto medy obsahují mj. vyšší množ-
ství minerálů.
Krystalizace medu
Krystalizace medu probíhá téměř u všech medů. Je to znám-
ka toho, že med obsahuje vše co má a nebyl nijak nedovo-
leně upravován. Na druhou stranu nám však zkrystalizo-
vaný med stěžuje další práci s ním při kuchyňském zpraco-
vání. Je tu však snadná pomoc, kterou hospodyňky jistě
znají. Med lze opětovně rozpouštět při teplotě do 50°C.
Ideální je k tomu použít vodní lázeň nebo troubu s termo-
statem. V zimních měsících můžeme med rozpouštět i v blíz-
kosti zdroje tepla. Po rozpuštění jej ale opět uskladníme.
Med skladujeme v uzavřené nádobě při teplotě 15 až 20°C,
ideálně bez přístupu světla.

Ing. Richard Těhník, předseda ZO Újezd nad Lesy

Tragikomický příběh dementního muže,
který chce být chytrý.

Nejúspěšnější inscenace div. spolku Kašpar.

„Růže pro Algernon“
Svaz pos�žených civilizačními chorobami 

v Újezdě n/L
zve do

Divadla v Celetné
Kdy : ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 19.30 hod

Společný autobus pojede v 18.00 hod 
z Rohožníku

Na „ jarní vycházku“
po naučné stezce z Hloubětína do

kostela sv.Bartoloměje
zve Svaz postižených civilizačními chorobami.

Sejdeme se v úterý 21.dubna 2015

na stanici metra Hloubětín u turniketů

v 9.30 hodin

Doporučená doprava:

bus 250 z Rohožníku v 8.55 hod. 

metrem B do stanice Hloubětín

Srdečně zveme všechny zájemce, 

nejenom členy SPCCH

Dopravní omezení 
v MČ Praha 21 a v MČ Klánovice

kvůli provádění rekonstrukcí 
plynovodů

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. pokra-
čuje v rekonstrukcích STL plynovodů v MČ
Praha 21 a ještě i v dubnu musíme počítat 
s dopravními omezeními na komunikacích
Zalešanská, Lišická a Zbýšovská. 
Práce by měly být ukončeny k datu 9. dubna
2015. Odpovědným pracovníkem za prová-
dění výkopových prací je pan Antonín He-
genbart (je z výše uvedené společnosti). 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. provádí
rekonstrukce STL plynovodů i v MČ Praha –
Klánovice, v dubnu t.r. to bude na komunika-
cích Krovova, Sendražická, Kunčická, Vonko-
va, Lovčická a K. Křížka. I zde počítejte s objízd-
nými trasami, práce budou ukončeny dne 28.
dubna 2015, odpovědným za akci je rovněž
pan A.Hegenbart.

Děkujeme vám za pochopení.

JUDr. Vladimíra Kozáková, 
OŽPD, silniční správní úřad

Pohřbívání na újezd-
ském hřbitově
Pohřbívání do země na újezdském hřbitově
bylo hygienickou službou hl.m. Prahy do-
časně zakázáno v roce 2000. Důvodem zá-
kazu byl vysoký stav spodní vody na hřbitově.
ÚMČ Praha 21 nechal udělat opakovanou
kontrolu hladiny spodní vody v letních měsí-
cích 2010, ale přesto, že bylo delší  dobu
sucho, spodní voda dosahovala stále vyšší
úrovně, než bylo požadováno hygienickou
službou, pro zrušení zákazu pohřbívat do
země.  Z důvodu nemožnosti pohřbívat do
země, nechala MČ Praha 21 v nedávné době
vystavět  na újezdském hřbitově novou  ko-
lumbární stěnu pro ukládání uren s popelem
zemřelých. V současné době je k dispozici
kolem 40 volných schránek.  V případě, že po-
zůstalí trvají na uložení ostatků svých blíz-
kých do země, mohou požádat kterýkoliv
úřad MČ v Praze, nebo i jiný obecní či měst-
ský úřad, který vlastní hřbitov a má volné hro-
bové místo.  Pro újezdské je takový nejbližší
hřbitov v Dubči. Po získání povolení  na úřadu
MČ Dubeč,  budete odkázáni na dubečského
hrobníka, který vše další zařídí.

Vladimír Saitz, tajemník ÚMČ

Oprava kanalizace 
v Rožmitálské
V termínech od  8. dubna do 5. května 2015 a
od 6. května do 2. června 2015 budou na ko-
munikaci Rožmitálské probíhat výkopové
práce, aby byla provedena rekonstrukce ka-
nalizace. 
Komunikace bude po uvedených etapách
uzavřena v rozsahu cca 176 m2 a 210 m2.
Stavbu pro spol. Pražské vodovody a kanali-
zace, a.s. provede spol. PRAGIS, a.s. a odpo-
vědným pracovníkem byl stanoven pan Petr
Ježek. 
Rezidenti budou o akci stavbou včas infor-
mováni vhozením letáku do schránek. Do-
časné dopravní značení bude osazeno na
místě 7 dní předem. Komunikace musí být po
ukončení prací řádně opravena v souladu 
s přijatou „metodikou“ a stavba ji protoko-
lárně předá odboru majetku a investic ÚMČ
Praha 21.
Omlouváme se za ztížení dopravní situace 
v oblasti.

JUDr. Vladimíra Kozáková, 
OŽPD, silniční správní úřad

Policie kontrolovala náklaďáky

S POHODOU je pohoda
Koncert kapely Pohoda uspořádal v klubu Level Jaroslav 
Šimůnek, který si přeje rozproudění kulturního a společen-
ského života v Újezdě.
„Pocházím z vesnice Březí u Říčan a do Újezda jsem se přis-

těhoval v roce 2000. Musím říci, že taneční zábavy na vesni-
cích jsou hojně navštěvované,“ říká Šimůnek. První koncert
Pohody v Levelu se konal dne 31. 1. 2015.
„Zábava se vydařila, byla super atmosféra,“ vzpomíná orga-
nizátor. Večer si užil i starosta Zdeněk Růžička, který si na
závěr s kapelou také zazpíval.
Koncert navštívilo kolem 70 diváků. I proto se rozhodl Jaro-
slav Šimůnek uspořádat další vystoupení Pohody, opět v Le-
velu, které se uskuteční 25. dubna. Doufá v hojnější účast a
všechny srdečně zve.

-red-

Městská policie prováděla kontrolu 
v Újezdě nad Lesy. Ve středu 25. února v
ulici Starokolínská a Novosibřinská pro-
váděli strážníci kontrolu nákladních vo-
zů nad 6 tun. Přímo zjišťovali, zda mají
řidiči povolení pro vjezd. Jak jsme se od
sympatických mužů zákona dozvěděli,
dělají kontroly průběžně každý den.
Dvakrát za měsíc pak proběhne kon-
trolní akce, která se, co do rozsahu, od
běžných kontrol pochopitelně liší. Je-
diný nešvar, který nešel přehlédnout,
byl neexistující odstavný pruh. Strážníci

tak museli řidiče trucků navést do pro-
storu konečné autobusu. 
Ptáte se na smysl kontrol? Jednoduše se
jedná o dvouproudou silnici, která je už
dostatečně vytížena osobními automo-
bily, nehledě na to, že vede hustě obyd-
lenou oblastí. Strážníci se svou prací
snaží předcházet nejen zvýšenému 
a škodlivému hluku, ale i vyjetým kole-
jím ve vozovce od těžkých nákladních
vozidel.

Text: Zuzana Gašpar, MP Praha
Foto: Viktor Kopřiva

Vážení čtenáři Újezdského
zpravodaje,

Prakticky od chvíle, kdy Rada MČ Praha 21 rozhodla o distribuci Újezd-
ského zpravodaje do každé domovní schránky, řešíme neustále se
opakující nedostatky v jeho distribuci. Stejně jako vy nechápeme, že
Česká pošta a.s., státní, autorizovaný provozovatel poštovních služeb,
není schopen plnit své základní poslání a to svěřenou poštu doručit
na určené místo. V případě distribuce Újezdského zpravodaje a po-
dobných materiálů, pošta považuje za závazek splněný, pokud je tis-
kovina doručena  90% adresátů. Úřad každý měsíc uplatňuje reklama-
ci na roznos, ale pošta podle svých obchodních podmínek příjme
pouze reklamaci, která byla zjištěna komisí složenou z pracovníků
pošty a objednatele a musí být nahlášena dva dny před dodáním tis-
koviny k distribuci na poštu. V případě, že o takovou kontrolu požá-
dáme, bývá většinou roznos splněn na požadovaných 90% a nemáme
nárok na žádnou náhradu, nehledě na škodu, která vznikla vyhoze-
ním stovek časopisů do kontejneru. Věcí se intenzívně zabýváme, ale
ani pracovník pošty odpovědný za  distribuci, nebyl schopen sjednat
nápravu. V uplynulém roce jsme jednali se dvěma firmami zabývají-
cími se distribucí tiskovin, ale po přednesení našeho požadavku na
100% roznos, jedna firma okamžitě odstoupila a druhá nám nemohla
zaručit více než 90% doručení, spíše méně. Z tohoto pohledu je Česká
pošta a.s. stále ještě nejserióznějším partnerem. Návrhy na organizo-
vání  roznosu vlastními silami byly zavrženy a to z důvodu velké ná-
ročnosti na pracovní sílu. V Újezdě je 63 km ulic a při roznosu po levé
a pravé straně se jedná o 120 km. Má-li být časopis distribuován do tří
dnů, bylo by třeba cca 10 pracovníků, aby roznos stihli. Odměna pro
jednoho distributora by v tomto případě byla asi 300,- Kč hrubého.
Ani v tomto případě však nemůžeme občanům garantovat 100% roz-
nos. Máte-li návrhy na řešení, rádi je s vámi projednáme.                

Vladimír Saitz, tajemník ÚMČ 

P.S. Tento článek jsem poslal redakci 6. 2. 2015, ale do březnového
čísla se asi nevešel. Od té doby jsme zaznamenali vstřícný krok od naší
pošty, která mapuje počet poštovních schránek v Újezdě. Pošta má
za to, že schránek je víc než 3600 a proto se na někoho nedostane.
Doufám, že se nám společně s poštou podaří vyřešit letitý problém.
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.

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. 16

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

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
úúddrržžbbaa  zzeelleenněě

��  kkáácceenníí  aa  pprroořřeezzyy  rriizziikkoovvýýcchh  ssttrroommůů
��  lliikkvviiddaaccee  ppaařřeezzůů  ffrréézzoovváánníímm,,  ššttěěppkkoovváánníí  vvěěttvvíí
��  zzaakkllááddáánníí  ttrráávvnnííkkůů  aa  ppookkllááddkkaa  ttrraavvnníícchh  kkoobbeerrccůů
��  sseekkáánníí  aa  pprroovvzzdduuššňňoovváánníí  ttrraavvnnaattýýcchh  pplloocchh
��  ssttřřííhháánníí  žžiivvýýcchh  pplloottůů
��  úúpprraavvaa  ddlloouuhhooddoobběě  nneeuuddrržžoovvaannýýcchh  ppoozzeemmkkůů
��  nnáávvrrhhyy,,  rreeaalliizzaaccee  aa  cceelloorrooččnníí  úúddrržžbbaa  zzaahhrraadd

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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REMAX

PRONÁJEM – luxusní RD 6+kk,
182 m2, pozemek 801 m2,
ul. U Váhy, Šestajovice

cena 9.500.000,-Kč

PRODEJ – známý penzion Andy ( 6+1 )
spolu s RD 4+1 a 2+kk, pozemek 1516 m2,

Hlavní ul., Nové Jirny

PRODEJ – 2 kanceláře
o výměře 56 m2 v Rezidenci Klánovice,

Slavětínská ul., Praha 9 – Klánovice

& 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek
makléř roku 2014 v REMAX Horizont

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

cena 6.750.000,-Kč

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

Chudoměřická ul., Praha 9 – Klánovice

PRONÁJEM – kanceláře 47 m2

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

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 150.000,-Kč/měs. + poplatky

cena 2.943.000,-Kč

cena 28.000,-Kč
+ 5.500,-Kč poplatkyměsíčně

cena 15 500 000,- Kč

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. MarkétaVečerníková
& 722 130 044

www.zdiradpekarek.cz

marketa.vecernikova@re-max.cz zdirad.pekarek@re-max.cz

Prodej zasíťovaných stavebních
pozemků 500–1.200 m2

na výstavbu RD v Šestajovicích

www.pozemkysestajovice.cz

Zbývají poslední 3 pozemky
o výměrách 881m2, 960m2 a 1237m2

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

Praha 9 – Koloděje

cena 8.800.000,-Kč

cena 14.990.000,-Kč

PRODEJ - dvougenerační RD 3+1
a 3+kk, podl. plocha 190 m2, pozemek
1891 m2, ul. K rukavičkárně, Klánovice

PRODEJ domu s vyhlášenou
mateřskou školkou, Lovčická ul.,

Praha 9 - Klánovice

cena 18.500.000,-Kč

P R O N A
J ATO

cena 12 000,-Kč
+ poplatky 2000,- Kč měsíčně

R E Z E R
VA C E


