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7. 9. SD pořádá výlet do Slaného, Žatce, Panenského Týnce,
Třebíze, Peruce. Odjezd v 7:30 hod, cena 250 Kč. Sledujte vývěsky.

Vernisáž výstavy ARCHEOLOGIE PŘEMYSLOVSKÝCH ČECH.
Od 10:00 v Újezdském muzeu.

Od 14:00 hod fotbalový zápas: starší dorost – Dukla Praha

10. 9. Aktivní odpoledne pro všechny. Pořádá ÚMČ Praha 21.
Od 14:00 do 19:00 hod na Multifunkčním hřišti.

11. 9. Dopravní generel, projednání komunikačních sítí, ČD, MHD,
bezbariérovosti atd. Od 17:00 hod v sále Masarykovy ZŠ.

14. 9. Od 17:00 hod fotbalový zápas: muži B–Chodov

15. 9. Újezdské Kolodění – dětský závod na všem, co má kolečka.
15:00 – 18:00 hod. Start na Multifunkčním hřišti. Zve Rarášek.

Od 17:00 hod fotbalový zápas: muži A – Ďáblice

16. 9. Jednání Zastupitelstva MČ Praha 21,
16:00 – 20:00 hod v sále Masarykovy ZŠ.

20. 9. Nechte auto doma, je vyhlášen Den bez aut.

21. 9. Běh Mladé Běchovice – atletický závod pro děti a mládež.

Újezdské posvícení. Od 10:00 hod celodenní program pro
děti i dospělé na Multifunkčním hřišti v Čentické ul. Od 12:30
hod začátek Farmářského trhu. Srdečně zve ÚMČ Praha 21.

V 10:30 hod startuje od budovy ÚMČ tradiční cyklistická
vyjížd́ ka Na kole kolem Klepce.

Od 13:30 hod fotbalový zápas: starší dorost - Zličín

23. 9. Cyklogenerel – veřejné projednání cyklistických tras v návaz-
nosti na dopravní generel. 17:00–20:00 hod v sále Masarykovy ZŠ.

25. 9. Čaj o páté se starostou.
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ.

Film Na půdě, režiséra J. Bárty. Promítání FK21 od 19:00 hod
v sále Masarykovy ZŠ spolu s besedou s Milošem Svatošem.

27. 9. 3. Chovatelský den, ZO ČSCH zve v pá 15:00 - 18:00 hod,
–28. 9. v so 10:00 - 18:00 hod na Multifunkční hřiště. Vstup zdarma.

28. 9. Od 16:30 hod fotbalový zápas: muži B – Třeboratice

29. 9. Od 16:30 hod fotbalový zápas: muži A – Loko. Vltavín

3. 10. Beseda s M. Markem „Letní obrázky z Alp, Dolomit, V. Tater
a Normandie“. Od 15:30 hod budova ÚMČ. Srdečně zve SPCCH.

3. 10. Výstava ovoce a zeleniny.
–6.10. Pořádá MO ČZS v Areálu snů. 4. 10. dop. vyhrazeno pro školky.

6. 10. Avon Pochod proti rakovině prsu startuje v centru Prahy,
ale i z Klánovic (www.kcnovabeseda.cz).

7. 10. Začíná III. Cyklus Újezdské akademie od 10:00 hod
v budově ÚMČ.

10.10. Výlet za historií a dobrým vínem do Litoměřic a Ploskovic,
pořádá SPCCH. Odjezd v 7:30 hod od Lidlu.
Cena zájezdu 270 Kč, oběd v ceně.

12.10. ZO ČZS chystá výlet Podzimní barvy západních Čech.
Odjezd v 7:00 hod od Lidlu. Přihlášky a info u pí. Šebíkové –
281 861 785 a pí. Vackové – 281 972 364.

Mateřské školy mají
větší kapacitu

Vinobraní - namalovali žáci 4. A p. učitelky Mgr. Daniely Janoušové

Vážení spoluobčané,

léto vyplněné dovolenými a školními
prázdninami končí a tak mi dovolte
popřát všem školákům zdárné vy-
kročení do nového školního roku
a všem ostatním úspěšný návrat
k pracovním povinnostem.

Před rokem jsem ve svém úvodníku
psal o dokončování přístavby úřadu
pro účely Policie ČR a plánované re-
konstrukci jejich původních prostor
na mateřskou školu. I letos začnu
školní rok školní, přesněji řečeno
předškolní, tématikou.
Vše se povedlo podle plánu a začá-
tek školního roku zahajujeme s nově
rekonstruovanými prostory v Lišic-
ké ulici a novými 56 místy v mateř-
ské škole Sedmikráska.
A nejen to. Ve shodě se schváleným
akčním plánem na letošní rok jsme
dokončili rozšíření školky Sluníčko
v budově základní školy v Polesné
a vytvořili jsme dalších 24 nových
míst. Nyní dohadujeme navýšení ka-
pacity ve školce v Čentické ulici
o další 4 místa. To je maximum, kte-
réhomůžeme v současné situaci do-
sáhnout.

Těmito aktivitami jsme ukončili dů-
ležitou etapu, na jejímž začátku
jsme změnili zadání zděděné po mi-
nulém vedení radnice, které pří-
stavbu úřadu plánovalo jako nové
kanceláře starosty a tajemníka.
Místo rozšiřování úřadu jsme pře-
stěhováním Policie ČR vytvořili nová
místa ve školce. Jsem rád, že jsme
svůj projekt úspěšně dokončili, ře-
šení chronického nedostatku škol-
kových míst, včetně vytvoření no-
vých pracovních míst zkrátka dává
větší smysl, než původně zamýšlené
reprezentační prostory pro vedoucí
pracovníky úřadu.
Během posledních tří let se nám
tedy podařilo navýšit počet míst ve
školkách o 104 míst. To je navýšení
o 35,3 procenta a to považuji za jed-
noznačnou a jasnou odpověď všem,
kteří nás osočovali ze snah házet
mateřským školám klacky pod nohy.

Dovolte mi, abych poděkoval své ko-
legyni místostarostce Karle Jakob
Čechové, kolegyním z odboru škol-
ství paní Hájkové a paní Kořínkové
a zejména ředitelkám mateřských
škol paní Kosanové a paní Huttové,
bez jejich přičinění by projekt na roz-
šíření školkových míst nemohl být
realizován.
Zvláštní uznání patří pracovníkovi
Odborumajetku a investic panu Ing.
Roušalovi, který oba projekty řídil.

Přeji všem dětem, které v nových
prostorách zahájí svou (před)školní
dráhu, aby si našly dobré kamarády
a ve svých učitelkách měly hodné
a spravedlivé „tety“.

Přeji Vám krásné září.
Pavel Roušar, starosta

je součástí
újezdského posvícení

začátek
ve 12:30 hod

ZPRAVODAJ

V průběhu školního roku 2012/2013 se nám podařilo zásluhou Odboru majetku
a investic ÚMČ Praha 21 zrekonstruovat bývalé prostory Policie ČR v Lišické ul.
(Policie ČR sídlí v ul. Hulická u Úřadu MČ Praha 21) a tak jsme dali 56 dětem
krásný dárek v podobě nových dvou tříd. Společně s vybudováním nových tříd
byla výměnou a doplněním nové gastrotechnologie navýšena kapacita školní ku-
chyně na 160 obědů. Mateřská škola Sedmikráska má tak celkem 5 tříd s kapa-
citou 132 dětí.
V Mateřské škole Sluníčko, která sídlí ve třetím patře Masarykovy základní školy
v Polesné ulici, jsme zrekonstruovali skladové prostory na jednu třídu pro 22 dětí
(v jednání s Magistrátem hl. m. Prahy je umístění 24 dětí). Děti v této mateřské
škole musely chodit na oběd do školní jídelny, proto vybudováním dalšího pro-
storu, do kterého se jídla přivezou a připraví pro vydání, odpadnou přesuny dětí
na jídlo po budově školy. Mateřská škola má tak 4 třídy pro 106 dětí s výdejnou
jídel.

Rozšíření MŠ Sluníčko bylo hrazeno z rozpočtu MČ Praha 21 a z rozpočtu mateř-
ské školy částkou 1 mil. Kč, rozšíření MŠ Sedmikráska z rozpočtu Magistrátu hl.
města Prahy částkou 2 207 800 Kč a z rozpočtu MČ Praha 21 necelými 4 mil. Kč.
Během letních prázdnin 2014 bychomměli MŠ Sedmikrásku ještě zateplit i s před-
pokládanou pomocí z dotace Státního fondu životního prostředí.
Slavnostní otevření nových prostor se konalo 28. 8. 2013. V říjnovém Újezdském
zpravodaji přineseme podrobnější informace.

Iva Hájková, vedoucí OŠKMA21
Ing. Josef Roušal, OMI

foto L. Černá

foto L. Černá

Kolektiv učitelek MŠ Sluníčko

Tým MŠ Sedmikráska

Nabídka volnočasových
aktivit str. 6-8
ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz
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Aktuality z Rady MČ Zaměřeno na životní prostředí

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Září začínáme radostně. Do MŠ jsme přijali téměř dvojnásobek dětí za poslední
4 roky. Tentokrát se dostalo i na tříleté.
A co nás čeká?
- v ZŠ zprovoznit prostor pro stání kol
- oplotit hřiště v Druhanické před osazením hracími prvky
- rozšíření kapacity jídelny, šaten a soc. zař.
- v muzeu zajímavé výstavy
- třetí ročník Újezdské akademie
Není toho málo, co říkáte?
Často se mne ptáte, proč se nebráním útokům ve článcích Lameše a Duchka.
Jednoduše, je to ztráta času! Oba pánové mají jediný cíl - pomluvit a zesměšnit
každého, kdo je ve vedení úřadu, bez ohledu na pravdu, překroucená fakta
i dobré mravy. A tak píší na všechny strany a věří, že po volbách to budou oni,
kdo zasednou na úřad. Včera proti Vlásenkové, dnes Roušarovi, Slezákovi
a Jakob Čechové. To bych mohla psát, jak před 3 lety byl Duchek zvolen radním
poměrem hlasů10:7, jinými slovy, potupně hlasoval sám pro sebe.
Nemějte mi za zlé, že věnuji čas užitečnějším věcem, než vyvracením jejich
tvrzení. Věřte mi, oni jsou ztráta času.

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Dovolím si dnešní sloupek využít k „náboru“ spolupracovníků pro úřad. Chtěli
bychom mezi vámi najít programátory (i studenty), kteří by se začlenili do se-
stavovaného vývojového týmu, který připravuje a bude realizovat projekt elekt-
ronizace a digitalizace procesů na našem úřadě. Cílem je využít nové tech-
nologie a zjednodušit přístup občanů ke službám našeho úřadu. Kromě klasic-
kého jednání s úředníkem považujeme za nutné umožnit občanům získávat
informace, ale také např. zahajovat řízení, která aktuálně potřebují, pomocí mo-
bilních telefonů či webových aplikacích na našich webových stránkách.
Elektronickou komunikací jsou postupně vybavovány jednotlivé úřady v ČR
a dříve nebo později budou navzájem propojeny pro větší komfort občanů - uži-
vatelů. Tomuto trendu nyní vycházíme vstříc. Pokud pro vás nejsou neznámé
pojmy SQL, Pentaho, Alfresco, Liferay, ETL, BIRT a chtěli byste se stát členy na-
šeho týmu, napište mi na adresu starosta@praha21.cz Děkuji.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA A

9. září 1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 15:00 - 15:20
pondělí 2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 16:00 - 16:20
4. ul. Rohožnická (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 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), foto-
chemikálie, pesticidy (přípravky na hubení
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní), zářivky a výbojky.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

7. září Žehušická x Měšínská
Dědická x Ranská

doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod
21. září Rohožnická

Toušická
Čenovická x Pilovská

doba přistavení: od 9:00 hod, po naplnění bude odvezen
5. října Toušická

Holšická x Sudějovická
doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod

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

Nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný od-
pad (např. 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).

Termíny kontejnerů navrhuje OŽPDÚMČ Praha 21,M. Nejtková - tel: 281 012 943

Na 21. září byl pro Vás od Magistrátu hl. m. Prahy připraven mobilní sběrný
dvůr. Bohužel v červenci tuto služby zrušily. Jako náhradu Vám OŽPD ÚMČ
Praha 21 přistaví kontejnery na velkoobjemový odpad.

POPELNICE NA ODVOZ BIOODPADU

Pokud budete mít zájem o popelnici na bioodpad, kontaktujte Pražské služby
a.s. na tel: 284 091 888, nebo si smlouvu můžete uzavřít na www.psas.cz

Martina Nejtková, OŽPD

POZOR – změna režimu kácení
Dne 15. 7. 2013 vstoupila v platnost nová vyhláška č.189/2013 Sb. „O ochraně dřevin a povolování jejich kácení“ zpřesňující,
které dřeviny je možné pokácet bez potřebného povolení. Vzhledem k panujícímu názoru „ teď si můžu kácet, co chci“ upo-
zorňujeme, že povolení (rozhodnutí) k pokácení dřeviny se i nadále vyžaduje při kácení:

a) Stromu při obvodu nad 80cm (v 1,3m) rostoucího na pozemku bez stavby.
b) Stromu při obvodu nad 80cm (v 1,3m) rostoucího na pozemku s chatou či provozovnou.
c) Stromu při obvodu nad 80cm (v 1,3m) rostoucího na pozemku stavebně neoploceném.
d) Stromu při obvodu nad 80cm (v 1,3m) rostoucího na pozemku veřejně přístupném.
e) Stromu při obvodu nad 80cm (v 1,3m) rostoucího mimo současně zastavěné území obce.
f) Stromu při obvodu nad 80cm (v 1,3m) rostoucího ve stromořadí.
g) Zapojených porostů nad 40m2.

Kácení jakýchkoliv dřevin, ať už podléhajících či nepodléhajících povolení, se provádí v době vegetačního klidu (útlumu
všech funkcí dřeviny – zimní období).
V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte na telefonním čísle 281 012 949.

Referentka OŽPD – Martina Kopecká
ochrana ovzduší, zvířat, krajiny

Soutěž
Rozkvetlý Újezd
Rozkvetla Vám také tak krásná hor-
tenzie jako manželům Nohejlovým?
Máte bohatě rozkvetlé truhlíky či do-
konce osazujete místa veřejně přís-
tupná? Obdivuje široké okolí Váš
krásný strom? Stále ještě máte mož-
nost přihlásit se do konce září do sou-
těže „Rozkvetlý Újezd“, kterou jsme
představili v červnovém zpravodaji.
Stačí jen zaslat na Odbor životního pro-
středí Vaše nacionále, místo, kde se vý-
sadba nachází, do které kategorie se
hlásíte a alespoň 3 fotografie (nejlépe
v různých fázích růstu). V říjnu se sejde
hodnotící komise, která vybere a od-
mění vítěze v každé kategorii.

text a foto Martina Kopecká
ochrana ovzduší, zvířat, krajiny

Tel. 281 012 949

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Za normálních okolností by mi pevné pořadí nevadilo, ale aby Sloupky opako-
vaně začínaly texty připomínajícími obsahem i tónem štvavé a „stoprocentně
pravdivé” propagandistické články z 50. let není dobrou vizitkou přispěvatelů,
ba ani čtenářů, pokud to mlčky jako normu akceptují. Ptám se tedy: bylo by
možné příspěvky, které nemohou být z principu redigovány, alespoň férově ob-
měňovat v pořadí ?
Místní zastupitelé: Dastychová Zuzana MUDr., Diepoltová Barbora MUDr.,
Duchek Petr, Hartman Michael Ing., Hod Miloslav MVDr., Jakob Čechová Karla,
Janda Pavel RSDr., Juřenová Vladimíra, Mergl Miloš Ing., starosta RNDr. Roušar
Pavel, Sikač Jiří RNDr.,CSc., Slezák Jan, Šponer Jiří Ing., Štrouf Ondřej Ing., Taitl
Aleš Ing., Vlach TomášMVDr., Vlásenková Andrea (celkem 17 zastupitelů), jejichž
jména a názory potřebujeme znát, abychommohli na základě informací z první
ruky dobře naplnit svou voličskou odpovědnost, by se v úvodu rubriky dle klíče
zvoleného redakcí střídali.

RNDr. Jiří Sikač / Volba pro Újezd
Vážení občané, bohužel musím konstatovat, že tvrzení zveřejněná p. zastupite-
lem Duchkem v červnovém čísle ÚZ v souvislosti s volbou „Čestného občana“
a „Občana roku“ jsou nehorázná a účelově lživá, a proto by je měl sám demen-
tovat.
Co si píše ve svých SÚL, je mi celkem jedno. Co se tiskne v ÚZ, mi jedno není
(i když psát si co chce, je ve sloupku zastupitele právo každého). Je však třeba
reagovat, aby se nestalo, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Takové ob-
dobí už tu v historii bohužel bylo. A jeho zopakování je třeba zabránit. Jsem rád,
že reakce našich občanů v ÚZ potvrzují, že můj názor není ojedinělý.

Vážení občané,
MČ Praha 21 Vám oznamuje, že
16. jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21 se bude konat dne
16. 9. 2013 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.

Z grantového systémuMagistrátu hlav-
ního města Prahy pro oblast veřejné ze-
leně se arboristovi panu Albertovi
podařilo získat pro naší městskou část
grant na projekt „Zdravotní řez vzro-
stlých stromů v MČ Praha – Újezd nad
Lesy“. Jedná se o druhou etapu oše-

Zdravotní řez vzrostlých stromů
tření stromů v MČ Praha 21. Cílem to-
hoto ošetření je zajištění provozní bez-
pečnosti okolí stromu a případné
odstranění větví napadených patogeny.
Dále jsou odstraňovány větve, které za-
sahují do průjezdných a podchodných
profilů v okolí stromu a případně větve
zasahující do budov.
V loňském roce byly, také díky grantu,
ošetřeny stromy mladé. Začátkem mě-
síce srpna se začalo s realizací projektu.
V současné době je hotova ulice Du-
binská, park u ZŠ Masarykova u ulice
Staroklánovické, multifunkční sporto-
viště a několik dalších lokalit. V násle-
dujících dnech a týdnech se budete
s arboristy setkávat v dalších lokalitách
naší městské části.
Tyto řezy se běžně provádí ve vegetač-
ním období. Celkem bude ošetřeno
téměř 500 vzrostlých i mladších alejo-
vých stromů. Prosíme, dbejte zvýšené
opatrnosti v místech provádění prací.
Tento projekt je financován z pro-

středků Hlavního města Prahy s při-
spěním MČ Praha 21.

text a foto Dana Slabochová,
OŽPD

Jan Slezák, místostarosta ČSSD
Drzost zastupitele Duchka nezná mezí. To, že po třech letech v zastupitelstvu
nezná rozdíl mezí obcí a městskou částí, je udivující a zároveň smutné. Pokud
vím, měl Kyzlink po dobu svého mandátu trvalý pobyt v MČ Praha 21. Tak to
ukládá zákon. A pokud dal ze své odměny peníze komukoliv, je to jen jeho roz-
hodnutí. Zvláště, pokud obdarovaný peníze řádně zdanil. Zajímavé je, že s ná-
padem na odklánění peněz nepřišel Kyzlink, ale Duchek. Dokonce po mě chtěl
celou odměnu místostarosty. To už si raději nepamatuje. Ještě že si to pamatují
ostatní členové rady. Nebyl to tlak ani Duchka, ani nikoho jiného, proč Kyzlink
ve funkci skončil. Prostě koupil byt v jiné MČ, kam se přestěhoval. Ano, K. Jakob
Čechová si musela dát hlas stejně potupně, jako si jej dal zastupitel Duchek,
když byl zvolen radním. Ale to opět zapomněl. On rád zapomíná. Také jsem P.
Duchka interpeloval. Světe div se, odpověděl písemně! Když odpověď zastupi-
tele psal, asi neměl svou stranickou nápovědu. Třeba by mu osvěžila paměť.

Na svém 75. jednání dne 30. 7. 2013
rada
vzala na vědomí:
- zápisy z jednání dopravní komise
- vyhodnocení dotazníkové akce Bez-

pečnost v Újezdě nad Lesy
- vyjádření MČ Praha 21 k doplnění

připomínek návrhu obecně závazné
vyhlášky, kterou se stanoví místa
a čas, na kterých lze provozovat lo-
terie a jiné podobné hry

- dopis o působnosti členů Rady hl.
m. Prahy; zápisy z jednání KÚR

schválila:
- darovací smlouvy na akce MČ Praha

21 Den zdraví a Újezdské posvícení;
- grantové řízení Praha 21 v sociální

oblasti pro rok 2013
- pronájem 16 m2 pozemku pod pro-

dejním stánkem na Rohožníku
- navýšení celkových nákladů akce

"Zateplení MŠ Sedmikráska a re-
konstrukce přilehlého objektu na
MŠ" o 300 000 Kč na stavební práce;

- záměr pronajmout část střechy ZŠ
Polesná Vodafonu

- žádost o změnu termínu III. chova-
telského dne v Újezdě nad Lesy

- dodatek č. 1 k mandátní smlouvě
na výkon technického dozoru in-
vestora na akci: "Zateplení MŠ Sed-
mikráska, Lišická 1502, Praha 9"

- rozpočtová opatření č. 31 - 39, 41 -
45: změny rozpočtu v roce 2013

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
akci "Kompletní administraci pro-
cesu Čerpání dotace ze SFŽP ČR na
akci Zateplení MŠ Sedmikráska, Li-
šická 1502, Praha 9

- dodatek č. 1 k SoD na akci "Roz-
šíření kapacity MŠ Sluníčko Polesná
1690 s vybudováním výdejny"

- přehled žádostí o účelové investiční
dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na rok
2014, včetně střednědobého výhle-
du na další roky

- působnosti členů RMČ Praha 21
na doporučení hodnotící komise
výběr vítězného uchazeče na akci
"Zateplení MŠ Sedmikráska - II., Li-
šická 1502, Praha 9"

zpracoval MVDr. Tomáš Vlach

před ...

po ...
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Vyhodnocení dotazníkového šetření
Bezpečnost v Újezdě nad Lesy
Dotazníková akce byla uveřejněna ve Zpravodaji , kde si respondenti mohli dotaz-
ník vystřihnout a doručit jej na ÚMČ. Dále byl k dispozici na webových stránkách
v elektronické podobě. Doručeno bylo celkem 33 vyplněných dotazníků. Pro in-
formaci jsem vybral nejčastější odpovědi. Zpracovaný podrobný graf si můžete
prohlédnout na www.praha21.cz . Z výsledků dotazníkové akce bude zpracován
soubor opatření.
Hodnocení výsledků:
1. Cítíte se v naší obci bezpečně? 58%ANO a spíše ANO, ale oproti tomu 42%NE.
2. Kdy se necítíte bezpečně: 49% - hlavně v noci
3. Proč se necítíte bezpečně? Možno více odpovědí. 36% nedostatečná činnost

MP, 21% obavy o majetek, obavy o děti. 28% neví.
4. Co je největším problémem v MČ? Možno více odpovědí. 70% drobná krimi-

nalita a vandalismus, 52% krádeže a vloupání, 33% dopravní bezpečnost, po
30% vloupání do aut a uživatelé drog.

5. Kterou část MČ považujete za nebezpečnou? 9% - takové místo zde není, os-
tatní neodpověděli, nebo neví.

6. Máte svůj majetek dobře zabezpečený? 98% Ano a spíše ANO
7. V čem zlepšit práci PČR? Možno více odpovědí. 61% přítomnost policie v uli-

cích, po 45%- důsledná kontrola osob, objektů a dopravy.
8. V čem zlepšit práci MP? Více odpovědí. 67% přítomnost strážníků v ulicích,

49% důsledná kontrola osob a objektů, 36% měření rychlosti vozidel.
9. Máte v mobilu kontakt na policii? 58% Ne, ostatní ano.
10. Sledujete vyhodnocení činnosti policie ve Zpravodaji? 55% Ano, 27% Ne.
11. Zapojení občanů do řešení bezpečnosti. Které opatření preferujete a zúčast-

níte se? 27% zapojení dobrovolníků, 24% setkání policie, samosprávy, občanů
ke konkrétním problémům, 18% pravidelné setkání k bezpečnostní situaci,
18% poradenství při potížích.

12. Složení vaší domácnosti? 70% - rodina s dítětem, 27 rodina bez dětí, 3% jiný
typ.

13. Váš věk? 39% 36-45, 18%26-36, 15%56-65, 12%406-55, 9%18-25, nad 66 let-
6%.

14. Přijdete na setkání k bezpečnosti? 70 % neví, 9% ANO, 21% - Ne.

Zpracoval: Saitz Vladimír

DNY ZDRAVÍ 2013 v Újezdě n/L
MČ Praha 21 pořádá druhý ročník Dnů zdraví ve spolupráci s nezisko-
vými a příspěvkovými organizacemi a soukromými subjekty s cílem
informovat občany zajímavou formou, jak správně pečovat o své zdraví,
jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň nabídnout akti-
vity, které mohou dlouhodobě přispívat k fyzické i duševní pohodě.

Děkujeme sponzorům akce Dny zdraví, která se konala 31. 8. 2013 a o které se do-
čtete více v říjnovém Újezdském zpravodaji: Auto H+R, Jaroslav Kollinger - Pekař-
ství s.r.o., Milena Formánková - benzínová pumpa Sibřina, Jolana Sklenářová -
Restaurace Na Blatově, BETYS group s.r.o. - Restaurace U Rohožníku.

Iva Hájková, vedoucí OŠKMA21
Radka Lipanovičová, vedoucí OSV

Cyklistické kolomá svého výherce
Tisková zpráva MČ Praha 21 vydaná dne 28. června 2013

Srdečně zveme všechny
čtenáře a jejich známé na
besedu se spisovatelem
PhDr. Vlastimilem Von-
druškou, CSc,

Den před ukončením školního roku
předal starosta MČ Praha 21 pan RNDr.
Pavel Roušar a místostarostka paní
Karla Jakob Čechová cyklistické kolo
a další ceny výhercům soutěže Chceš-li
kolo míti, musíš chytrý býti. Soutěž
byla určena pro všechny žáky újezdské
Masarykovy základní školy ve školním
roce 2012/2013. Cílem soutěže bylo od-
měnit přihlášené děti do soutěže za je-
jich snahu o zlepšení svých známek na
vysvědčení nebo o udržení samých jed-
niček a zároveň podpořit využívání
kola jako jízdního prostředku. Soutěž
byla uskutečněna ve spolupráci s míst-
ní cyklistickou prodejnou KiteBike.cz
v Zaříčanské ul.
V září 2012 vyhlásil soutěž starosta MČ
Praha 21 při zahájení školního roku.
„Cyklistické kolo získá ten, kdo si nej-
více zlepší svůj průměr oproti školnímu
roku 2011/2012. Speciální cenu získá i
ten, kdo si udrží samé jedničky. Sta-
novte si svůj cíl a snažte se ho dosáh-

nout,“ sdělil starosta MČ při vyhlášení
soutěže. Přihlásilo se deset dětí a každé
si stanovilo, na jaký průměr známek se
chce zlepšit na konci školního roku
2012/2013, anebo že si chce udržet
samé jedničky.
„Je to první ročník soutěže, proto od-
měníme všechny přihlášené soutěžící,“
rozhodl starosta MČ Praha 21. A tak na
slavnostním vyhlášení dne 27. 6. 2013
obdržely všechny děti různé ceny:
předměty pro cyklistu, poukázky na
200 Kč a na 1000 Kč k odběru zboží do
cyklistické prodejny v Zaříčanské ulici
a hlavní výherce krásné cyklistické
kolo. Výherce byl opravdu překvapený,
protože kolo vybírali jeho rodiče a tak
se společně postarali o jeho radost.
„Zároveň vyhlašuji soutěž pro další
školní rok,“ sdělil starosta MČ Praha 21
a popřál všem dětem i pedagogůmMa-
sarykovy základní školy v Újezdě nad
Lesy krásné prázdniny.

Iva Hájková, vedoucí OŠKMA21

Přehled aktivit

termín místo a čas pořadatel název a náplň akce
konání

10. 9. Multifunkční Odbor sociálních věcí Aktivní odpoledne pro všechny, kteří
sportoviště ÚMČ Praha 21 a Komise nechtějí zahálet doma - sportovní
od 14 hodin sociální politiky a vědomostní aktivity, nordic walking

a zdravotnictví aj., více na www.praha21.cz

15. 9. Multifunkční Pohyb je život 5. újezdské kolodění – ukázat nejen
sportoviště o.s., Rarášek dětem správnou cestu ke zdravém
od 15 hodin sportování. Spolupráce s Černí koně

o.s. – klub handicapovaných paracy-
klistů a Janem Povýšilem, vítězem 3
bronzových medailí v plavání z para-
lympiád
více na www.rarasek21.cz

20. 9. Základní Masarykova základní Den bez aut v rámci Evropského týdne
škola škola mobility - Čistý vzduch - je to na nás!

- podpora pěší docházky do školy,
více na www.zspolesna.cz

5.10. Základní Masarykova základní Zdravá škola - soutěže, hry, řešení
škola a okolí škola hlavolamů, využití naučné stezky v Klá-

novickém lese, beseda o zdravé výživě,
kontrola krevního tlaku, výrobky
zdravé kuchyně s ochutnávkou, zdravé
recepty…, více na www.zspolesna.cz

říjen 1. MŠ Kolektiv 1. MŠ Travička zelená, to je naše potěšení…
ul. Čentická dokončení celoročního projektu revita-

lizace zahrady – zeleň, okrasné truh-
líky, zahradní prvky, hrací koutky

3. - Prostory Místní organizace Výstava ovoce a zeleniny
6.10. Českého Českého zahrádkářské- 4. 10. dopoledne pro mateřské a zá-

zahrádkář. ho svazu kladní školy, odpoledne pro veřejnost
svazu 5. 10. poradna Dr. Peleška

6. 10. ukončení ve 14 hod.
více na www.kvetyujezda.ic.cz

26.10. Rybník Místní organizace Rybářské závody pro děti
27.10. Újezd n/L Českého rybářského Rybářské závody pro dospělé

svazu více na www.mocrs-ujezd.cz

Od Prostory MČ 23. skautské středisko Zdravotník zotavovacích akcí
listo- Praha 21 Douglaska - zdravotní kurzy s akreditací MŠMT,
padu více na ZdravotniKurzy@seznam.cz

Včas do školy
Od 2. 9. 2013 dochází k úpravě
jízdního řádu školní autobusové
linky 564.
K uvedenému datu bude na lince za-
veden nový spoj s odjezdem ze zastáv-
ky Sídliště Rohožník v 7:15, s příjezdem
do zastávky Hulická v 7:22 hod.
Tímto opatřením by měl být vyřešen
dlouhodobý problém s přeplňováním
spoje v 7:10, což bylo ověřeno několika
průzkumy společností ROPID a záro-
veň na tento problém upozorňovala
naše městská část.

Ing. Roman Březina
vedoucí OŽPD

Újezdské muzeum
informuje:

2. 11. 2013 - vernisáž výstavy Z Moravského
Slovácka do Újezda nad lesy - k 70. narozeni-
nám újezdského občana Ing. Oldřicha Pelčáka,
plukovníka letectva

Újezdské muzeum Vás srdečně zve na
zahájení unikátní výstavy,

pořádané ve spolupráci s FF UK v Praze
ARCHEOLOGIE PŘEMYSLOVSKÝCH ČECH
spolu s nálezy zaniklé vesnice v poloze „V Žáku“

v Klánovickém lese.
Součástí výstavy budou i archeologické nálezy ze sbírek

Národního muzea v Praze, nalezené na území
Újezda nad Lesy.

Vernisáž se koná 7. 9. 2013 v 10.00 hod
v Újezdském muzeu.

Výstava potrvá do 12. 10. 2013

Konec louže na
peronu

Po vybíleném podchodu pod tratí a vý-
stavě o klánovickém nádraží, se
Obecně prospěšná společnost Kláno-
vice SPOLU pustila do úpravy trvale
bahnitého pruhu mezi peronem a ces-
tou k zastávce busů na „naší“ - újezd-
ské – straně vlakového nádraží.
V červnové sobotní brigádě dobrovol-
níci navezli štěrk a celou plochu jím
zpevnili.
Více info o dobrovolných akcích na
úpravu nádraží Praha – Klánovice je
k nalezení na
http://www.klanovice-spolu.cz/
Děkujeme!

Za Újezdský STROM o.s.
text a foto Zita Kazdová

Zprávy z knihovny

Aktivní odpoledne pro všechny,
kdo nechtějí zahálet doma
V červnu pršelo, jen se lilo a nám nezbylo, než akci pro nepřízeň počasí odvolat.

Rozhodli jsme se Aktivní odpoledne znovu uspořádat
10. září 2013 od 14 hodin na Multifunkčním sportovišti
v Čentické ulici

Program:
• sportovní aktivity pro malé i velké
• kvízy, křížovky, doplňovačky, poznávání předmětů
• praktická ukázka tzv. severské chůze s holemi nordic walking
• opékání buřtů a víření bubnů

Co nevyšlo v červnu, určitě se podaří v září! Neváhejte a přijďte se pobavit.
za Komisi sociální politiky a zdravotnictví, Bc. Radka Lipanovičová

která se bude konat v prostorách
Místní knihovny, Staroújezdská 2300,
Újezd nad Lesy dne 22.10.2013 od
17.00 hodin.
V besedě na téma „Historický román
a skutečnost“ bude pan Vondruška
vyprávět o sobě i tvorbě historických
románů, přiblíží historické prameny,
které jsou autorům k dispozici a po-

kusí se naznačit, jak na jejich základě
přichází autorská inspirace. Vyprá-
věním se budou prolínat nejen od-
borné informace, ale i zábavné
historky z autorova života.
Po skončení bude následovat volná
beseda se čtenáři.
Těšíme se na Vás!
Jitka Kašparová a Zdeňka Malíková

foto L. Černá
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NEPOSEDA A MAMINKY PRODÁVALI
OBLEČENÍ POD ŠIRÝM NEBEM

Jistě to znáte, děti rostou, oblečení se
zmenšuje a skříně praskají ve švech.
Kam s tím? Půdu nemáme, garáž je
plná a pro popelnici je to škoda. Pokud
si hned nezvolím dobročinnost, můžu
zkusit prodej přes internet, ale té práce
s tím…

Neposeda má pro vás řešení. Centrum
pro rodinu již podruhé uspořádalo
bazárek dětského oblečení, hraček
a sportovních potřeb. Tentokrát
pod širým nebem, na Multifunkčním
hřišti v Újezdě nad Lesy. Nakupujících
by mohlo být vždy ještě o něco víc.
Ovšem prodejců, o ty nouze není.

A jsme tomu rádi. Počasí nám přálo
a bylo veselo.
Připravujeme pravidelné konání ba-
zárků a to nejen dětského oblečení, ale
i dospělého. Sledujte naše webové
stránky nebo si mě přidejte do přátel
na Facebooku (marketa neposeda),
popř. mě požádejte o zařazení do mai-
link listu, ať se o našich akcích dozvíte
jako první. Těším se na Vás při dalším
bazárku.

text a foto Markéta Feniková
Zástupce ředitelky Neposeda o.s.

Vedoucí centra pro rodinu

Letní bazárek

NEPOSEDA PREZENTOVAL KOMUNIT-
NÍ TERÉNNÍ PROGRAM, který realizuje
v ÚJEZDĚ NAD LESY

Ve dnech 13. - 14. června 2013 na No-
votného lávce v Praze proběhla již
sedmá oborová konference pořádaná
Českou asociací streetwork. Tématem
bylo tentokrát „Sociální vyloučení, chu-
doba a lidská práva“.
Účastnili se jí jak čeští, tak zahraniční
odborníci a i občanské sdružení Nepose-
da se rozhodlo podělit o své zkušenosti
s rozjezdem nové služby Komunitní
terénní program, kterou poskytuje na
území správních obvodů Praha 20
a Praha 21. V našem příspěvku jsme se
zmínili o činnosti i historii naší organi-
zace, o myšlence a poslání programu
Komunitní terén, o jeho vývoji, výho-
dách i úskalích a v neposlední řadě
také o komunitní filosofii celého pro-
gramu. Příspěvek vedl k zajímavým do-
tazům našich posluchačů amyslím, že
mohu napsat, že vzbudil pozitivní
ohlas. Pro nás bylo vystoupení na kon-
ferenci zajímavou zkušeností a mož-
ností sdělit našim kolegům, proč jsme
zvolili tento, u nás zatím nový, přístup
k práci s klienty. Účast na konferenci
je tak pro nás dalším zdrojem energie
a nadšení do naší práce.

Jana Škodová, vedoucí programu

Konference ČAS

Letní tábor skautů z Douglasky

Letní soustředění újezdských taekwondistů

To, že většina golfistů a golfistek hraje
golf pro radost, je zřejmé. Členové Gol-
fové společnosti Újezd nad Lesy - Klá-
novice (GSUK) ale kromě toho, že hrají
pro radost, hrají také pro Radost. Ten
malý rozdíl v písmenku „R“ znamená,
že naše radost z golfu přináší radost
DĚTSKÉMU DOMOVU RADOST v Praze
10 - Dolních Měcholupech …
Poslední den před prázdninami se vě-
noval golfový klub GSUK dětem z Dět-
ského domova Radost. V neděli 30. 6.

Hráli jsme golf pro Radost
se na golfové akademii v Benátkách nad
Jizerou 11 dětí ve věku 12 až 18 let na
celý den vžilo do role golfových caddies,
absolvovaly svůj první golfový trénink
a odehrály první miniturnaj.
Členové GSUK jim byli průvodci hrou na
hřišti, pravidly golfu i etiketou a nutno
říct, že po pár jamkách si hráčky
a hráči opravdu se svými kedíky „měli
o čempovídat“ – volbu hole, dráhu puttu
nebo postup v základních pravidlových
situacích děti řešily naprosto bravurně!

I proto všechny děti, kromě medailí
z turnaje, obdržely také památeční cer-
tifikát o absolvování Kursu golfového
caddie …
Místo tradiční fotbalové výměny dresů
si na závěr dne obě strany vyměnily
jiné suvenýry - děti věnovaly členům
GSUK vlastnoručně vyrobený golfový
dort a klub GSUK předal dětem příspě-
vek 12.000 Kč na provoz jejich domova.

text a foto Milan Hrouda
manažer GSUK

tel.: 602 166 814
milan.hrouda@gsuk.cz, www.gsuk.cz

Poslední červencový týden se konalo
tradiční letní soustředění újezdského
taekwonda. Již potřetí jsme vyrazili do
Malých Svatoňovic v Podkrkonoší. Jak
všichni vědí, soustředění je kombinace
náročných tréninků, potu, dřiny
a spousty zábavy. Účastníci mi dají za
pravdu, když řeknu, že se letos sešla
opravdu silná parta. Bez rozdílu věku
a závodního zaměření jsme se na tré-
nincích hecovali a dávali ze sebe to nej-
lepší. Včetně trenérů nás bylo padesát,
což ukazuje sílu našeho závodního
týmu.
Denní rozvrh se už několik let nemění.
Ranní běh, dva hlavní tréninky a ve-
černí hodinový trénink, zaměřený na
techniku nebo posilování. Na závěr
týdne čekaly zkoušky na pásky, což byl
velmi silný motivační prvek.
Naším hostem byl korejský mistr Lee
Youn Jae, držitel sedmého Danu a tre-
nér reprezentace poomse (technické se-
stavy). Nepodílel se jen na přípravě
újezdských poomsařů, ale všechny děti
připravoval i na zkoušky. Zároveň nám
připravoval perné chvíle i svými ne-
smírně náročnými zápasnickými tré-
ninky.
Po jeho odjezdu se o tréninky střídali
hlavní trenér Marek Doxanský, David
Krčil a Pavel Pospíšek. Technickou pří-
pravu a zároveň i funkci zdravotníka-
pak na sebe vzala Zuzka Lincová.
S nejvážnějším zraněním - podvrknu-
tým kotníkem - nakonec odjížděla pa-
radoxně právě zdravotnice.
O zábavu během celého soustředění se
svými hrami a nevyčerpatelnou fanta-
zií staral bývalý reprezentant a zaslou-
žilý Kangsimák Pavel „Kožak“ Pospíšek.
Ke hrám se mu podařilo strhnout děti,
starší závodníky i trenéry. Navíc ve-
černí program obohacoval o zajímavé
písně, při kterých se doprovázel na ky-
taru nebo klávesy.
Po odjezdu mistra nás čekal nejoblíbe-
nější den každého soustředění. Den od-
počinkový. Kvůli počasí jsme vyrazili za
poznáním. Po stopách knihy Boženy
Němcové do Babiččina údolí. Počasí na-
konec předčilo předpověď a tak nám na

pěší výlet z České Skalice svítilo sluníčko
a cesta nám ubíhala. Po prohlídce
zámku Ratibořice a přilehlého parku,
jsme nemohli minout ani Staré bělidlo,
mlýn a známý „Viktorčin“ splav.
V pátek večer, po úspěšně složených
zkouškách na technické stupně, jsme se
všichni sešli u táboráku a nad opeče-
nými buřty za doprovodu kytary hod-
notili uplynulý týden. Málokomu se
chtělo domů.

Bez obětavých trenérů a pomoci rodičů
by to nešlo, takže jim opravdu děku-
jeme. Díky patří i Úřadu městské části
Praha 21, jelikož toto letní soustředění
SK Kangsim Dojang bylo podpořeno
v rámci grantového řízení MČ Praha 21.
Chci poděkovat také všem účastníkům
za to, jak tvrdě celý týden dřeli. Věřím,
že jejich snaha se odrazí v podzimních
výsledcích na turnajích.

text a foto Zuzana Lincová

Letošní slunné červencové dny strávila
skupina dětí a vedoucích ze skautského
střediska Douglaska opět na letním tá-
boře v Přestanicích nedaleko města Su-
šice. Každým rokem se účastní tábora
víc a víc členů, a tak tábořiště letos při-
vítalo 29 dětí, 9 náctiletých roverů
a 7 vedoucích.
Hlavní program tábora připravila letos
skupina roverů, která dětem přichystala
zajímavou celotáborovou hru nazvanou
„Cesta kolem světa s Douglaska tour“.

Úkolem 4 skupin bylo zdolat tuto cestu
pomocí různých dopravních pro-
středků v co nejkratším čase. Každý den
jsme se tak ocitli v jiné zemi. Byli jsme
například v Tanzanii, ve Španělsku,
v Číně a mnoha dalších zemích. Každé
ráno probíhala, samozřejmě, pasová
kontrola, kterou museli projít všichni
cestovatelé a dostávali do svého osob-
ního táborového pasu vlajku navštíve-
ného státu. Během dne program
připomínal důležité
události z dějin onoho
státu nebo obyčeje
a zvyky typické pro
danou zemi.
Závěrem táborové hry
byl souboj s mafiány,
které bylo třeba porazit,
aby se skupina mohla
vrátit do České repu-
bliky. Zde se ukázalo, že
orientace dětí v mapě
není jejich silnou strán-
kou a tak se záhy z pů-
vodně noční hry stala
hra denní. Nakonec se však jedné sku-
pince zdárně podařilo mafiány přemoci
a vrátit se tak z Cesty kolem světa do
vlasti.
Poslední večer tábora se konal
v Douglaska Clubu závěrečný večírek
s hudbou, tancem, dobrým pitím (sa-
mozřejmě nealkoholickým) a občer-
stvením.
Letošní tábor byl tak trochu neobvyklý
z několika důvodů. Nejvíce nás překva-
pilo počasí. Šumava nás předchozích
několik let hostila bouřkami s lijáky
a silným větrem, tak nějak to patřilo
k táborovému životu v Přestanicích.
A letos - ani jediná kapka za celých 14
dní, nezaburácel jediný hrom a na ob-
loze žádný blesk. Místo holinek se letos
na táboře používal jen opalovací krém.
Další novinkou letošního ročníku byla
akce pro skauty a skautky starší 12 let,

kteří zůstávali na táboře ještě 5 dní po
jeho skončení a tzv. Dotábor. Šlo o tá-
boření pro starší děti, jehož cílem bylo
naučit se některé táborové dovednosti,
samostatně hospodařit s penězi pro
skupinu, sestavit jídelníček a ve dvoji-
cích uvařit jídlo pro 15 lidí. Jako turisti-
kou „výzvu“ jsme si zvolili výstup na
Poledník. V horkém letním dni jsme
zvládli úctyhodnou trasu Srní – Poled-
ník – Modrava (cca 21km) za 8 hodin.

Počasí nás sužovalo i následující dny,
teploty šplhaly přes 35°C, odpoledne se
nedala trávit jinak než vody. Vydali jsme
se proto koupat na koupaliště ve Vel-
harticích. Cestou jsme sbírali borůvky
na originální táborovou „Přestanickou
marmeládu“.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem
členům skautského střediska, kteří se
podíleli na přípravě tábora, na přípravě
her i technických a administrativních
záležitostí. Všem, kteří se aktivně podí-
leli na chodu tábora a pečovali o svě-
řené děti s maximálním nasazením.
Děkuji všem dětem, které s námi letos
na tábor jely a doufám, že se jim na tá-
boře líbilo, tak jako nám vedoucím.

text a foto Lucie Prošková - Teta
vedoucí dívčího oddílu střediska

Douglaska Újezd nad Lesy

Účastníci zkoušek na vyšší stupně (pásky), zleva Štěpán Vácha, Kateřina Weichetová,
Adéla Červená, Mikuláš Novotný a Helena Pitráková - foto M. Doxanský

Kopající je Helena Pitráková,
terč drží Ornela Procházková
- foto M. Doxanský



strana 5ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

KOL-kolem … na Klepec

ZO ČSCH Praha 9 - Újezd nad Lesy
vás zve na

„3. pražský
chovatelský den“

v Čentické ul. za Základní školou
v Újezdě nad Lesy

Akce je pořádána s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy.

ZDARMA: VSTUP, JEŽDĚNÍ NA PONÍCÍCH, TRAMPOLÍNA, PŘEDNÁŠKY atd.

27. 9. 2013 – PÁTEK od 15:00 hod
příjem zvířat, noční spaní se zvířaty (dle počasí) k dispozici restaurace

28. 9. 2013 - SOBOTA 10:00 - 18:00 hod
P R O G R A M :

- výtvarná dílna (vymodeluj nebo nakresli zvířátko)
- předvedení králičího hopu přes překážky a jeho pravidla
- přednáška o králících
- ukázka práce sokolníka
- přednáška o zvířatech a kvíz vědomostí
- asistenční psi – Helppes, Centrum výcviku psů pro postižené o. s.
- soutěž v králičím hopu
- odpovědi na dotazy návštěvníků – veterinární lékař
- vyhlášení výsledků všech kategorií, předání cen
- vypouštění poštovních holubů (nejen dětmi, které vyhrají)

Přesný časový harmonogram bude uveřejněn ve vývěskách a na webu ZO.
Přednášky budou s ukázkou zmíněných zvířat.

Celodenní stánky:
- originální malby na obličej, prodejní výstava obrazů zvířat (olejomalby a akvarely),

monost malby obrazu na zakázku – malířka A. Lukešová
- ukázka a prodej přírodních kamenů s radami (členka naší ZO)
- prodej chovatelských potřeb, výstava a prodej drobných zvířat, tombola
- restaurace (nabídka jídel, piva, limonád, zmrzliny, cukrové vaty, ledové tříště atd.).

VYHLÁŠENY JSOU SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
Šampion samec, šampion samice s PP, Vítěz kategorie bez PP, Čestné ceny, Vítězové kategorií:
Namaluj zvířátko, Řekni básničku o zvířátku, Ukaž chovatelské vědomosti, Zazpívej písničku
o zvířátku, Předveď zvířecí dovednost, Psaný příběh o zvířátku.
Přihlášky jsou k dispozici na http://cschpraha9ujezdnadlesy.websnadno.cz „Dokumenty ke sta-
žení“, nebo v podatelně MČ Praha Újezd nad Lesy.

Těšíme se na Vás

Kontakt: tel. 774242204, e-mail: marcela.lamesova@seznam.cz

III. cyklus přednášek
Újezdské Akademie volného času
Ve III. Újezdské Akademii - v semestru od 7. října 2013 do 27. ledna 2014 se budou každý týden, vždy
v pondělí (s výjimkou úterý 29. října!), od 10 do 12 hodin střídat v pravidelných čtrnáctidenních cyklech
dvě témata přednášek:
1. Osudová setkání II. a judaismus
s lektorkou PhDr. Janou Jebavou, kterou jsme po úspěšné sérii znovu požádali o spolupráci. Tématem
přednášek budou např. Hieronymus Bosch, Tizian Vecelli, Marc Chagal, Jakub Schikaneder, Zdenka Brau-
nerová, Josip Plečnik a Alice Masaryková.Fundovaný a sugestivní projev Jany Jebavé podnítí jistě zájem
posluchačů.
2. Kinematografické obrázky z Čech (kapitoly o našem filmu)
s lektorem Dr. Pavlem Taussigem. Přednášky budou o začátcích kinematografie, založení filmových stu-
dií na Barrandově, o české filmové komedii a jejích hvězdách a dalších kapitolách až k současnosti čes-
kého filmu. Dr. Pavel Taussig je významný český filmový teoretik a historik, režisér, scénárista (např. -
autor námětu ke Koljovi), herec, spisovatel (v naší knihovně je k zapůjčení jeho půvabná kniha Český
biják), novinář a publicista. Máme se tedy určitě na co těšit.
Cyklus zahrnuje přednášky s diapozitivy a besedy k tématu. (Zkoušek se bát nemusíte. Věk studentů
není omezen.)
Cena jednoho cyklu, zahrnujícího 8 přednášek, je 250 Kč. Prosíme - registrujte se včas, tj do konce září
v podatelně úřadu.

Petr Mach

Všechny přátele poznávání zve

ZO Českého zahrádkářského svazu
v Újezdě nad Lesy

na výlet na téma:

PODZIMNÍ BARVY
ZÁPADNÍCH ČECH

krajem řeky Ohře, Doupovských vrchů,
Slavkovského lesa

a Tepelské vrchoviny.

SOKOLOV
- na zámku muzeum hornictví, přírody, dějin,

skláren a porcelánek regionu, rodu Nostitzů.
- zajímavé rekultivace po hnědouhelných do-

lech.
Tuto sobotu náhodou též Okresní výstava krá-
líků, drůbeže a holubů.

BEČOV nad Teplou
- památková zóna; zámek + zahrady a zlatý re-

likviář Sv. Maura
- po korunovačních klenotech II. nejvýše ce-

něná památka v našich zemích;
- obnovená botanická zahrada (Vstupné na

okruhy platí každý sám podle věku a zájmu.)

Kdy: v sobotu 12.10.2013 v 7:00 hodin

Odkud: od Lidlu v Újezdě n/L

Přihlášky: př. Vacková 281 972 364,
př. Šebíková 281 861 785

Záloha 200 Kč, děti do 10 let polovic. (Doplatek
po ukončení poznávacího výletu.)

„Tato akce není finančně podpořena v rámci
Grantového systému MČ Praha 21 - Újezd nad
Lesy.“

Organizace újezdských zahrádkářů
pořádá v našem Areálu snů, Staroújezdská 495, začátkem října tradiční

„Výstavu ovoce a zeleniny“
Letošní termín výstavy ovoce a zeleniny:

čtvrtek 3. 10. 2013 od 14:00 hodin příjem exponátů

pátek 4. 10. 2013 dopoledne děti 8:00 - 12:00 hod
veřejnost 14:00 - 18:00 hod

sobota 5. 10. 2013 veřejnost 9:00 - 16:00 hod
Dotazovna Dr. St. Pelešky od 10:00 hod

neděle 6. 10. 2013 veřejnost 10:00 - 14:00 hod
výdej exponátů od 14:00 hod

Oblíbená poradna Dr. Stanislava Pelešky se již také stala tradicí, každý zájemce o rady si
může s odborníkem na slovo vzatým pohovořit osobně.

Tato připravovaná výstava je 57. v pořadí a opět máme obavy o dostatek exponátů. Každý
vystavovatel ovoce, zeleniny a květin i s jedním exponátem je vítán. Však tento, na počasí
netradiční rok, na zahradách ukázal svoji moc. A velmi spoléháme na přízeň našich členů

a příznivců.
Za výbor ZO ČZS Blanka Exnerová

Filmový klub FK21 při KVA pokračuje v započaté tradici a dovoluje
si pozvat VÁS – filmové fanynky fandy na další pokračování své
existence.
25. září bude III. promítání a opět bude následovat beseda.
Náš slovutný újezdský spoluobčan – Mgr. Miloš Svatoš promítne

film režiséra Jiřího Bárty NA PŮDĚ
na kterém se jako spolutvůrce podílel. M. Svatoš dokáže poutavě
povídat o složitostech filmového řemesla, vždyť sám patří mezi
světově uznávanou špičku českých kouzelníků - animátorů.

Pokračujeme 17. října filmem R. Růžičky UPROSTŘED BABÍHO
LÉTA VE STEPI ZAHOUKAL VLAK.
Další informace o FK21 budou opět na www. praha21.cz/kva, ná-
stěnkách a v osobní agitaci. Budeme moc rádi, kdybychom my,
fandové filmu, našli v Újezdě milou tradici a tak přijďte a pozvěte
i své kamarády a přátele. Vstupné je dobrovolné!

Nabízí se pronájem školní tělocvičny
Od září 2013 se uvolnily hodiny k pronájmu tělocvičny v ZŠMasarykova. A to v každé pondělí v týdnu,
v čase 15:00 - 16:00 hod a každý pátek v týdnu, v čase 19:00 - 22:00 hod. Mimo státem uznané svátky,
a letní a vánoční prázdniny.
Cena za pronájem je stanovena: při jednorázovém pronájmu: 250,-Kč/hod + 21% DPH,
při uzavření dlouhodobé smlouvy o pronájmu je cena za pronájem 250,-Kč/hod, DPH se neplatí.
V případě zájmu kontaktujte: e-mail: zdenek.vorisek@praha21.cz, tel: 777 811 331.

P. Mach, FK21

F I L M O V Ý K L U B - I I I .

Zájemce napříč věkovými kategoriemi srdečně
zveme – už tradičně na Klepec. Snad počasí
tentokrát vyjde. Už je načase vyrazit!
Vyjíždíme 21. září v 10.30 od Úřadu MČ, asi
v 10.45 nabereme zbylé zájemce u „teplárny“
Rohožník a šlapeme k Dobročovicům, horskou
etapou na Hradešín a dolů z kopce k cíli, k 400
tunovému žulovému Slouhovi na vrchu Klepec
(358 m.n.m.) v katastru obce Skřivan. Žulové
kameny jsou tu všude vůkol, do jednoho tako-
vého je ostatně v českobrodských Jiráskových
sadech vsazen Mistrem Šalounem reliéf hlavy
Jana Husa. A pak už domů - přes Limuzy, obec
je pověstná staročeskou restaurací U Kaštanu
s monumentální výzdobou „našeho“ Františka
Kolmana), přetneme „kolínskou“ do Rostoklat
a přes Úvaly (cukrárna na náměstí má ote-
vřeno do 16:00 hod) a přes Vidrholec dojedeme
domů. Pohodovým tempem a s potřebnými za-
staveními máme před sebou cca 40 km, pří-
jezd nejpozději do 16. hodiny. Těšíme se na Vás.

Přijďte bez obav a zůstanete s námi i na příště.
(Vidrholec je největší pražský les v němž podle
nedávno vzniklé pověsti přebýval zpustlý Dr.
Holec. Babka kořenářka, která ho znala z lékař-
ské fakulty, nestačila se divit: VY, Dr. Holec!? …)

Na shledanou 21. září, v 10:30 u Úřadu MČ.
Petr Mach

Svaz postižených civilizačními
chorobami v Újezdě nad Lesy

zve své členy na

celodenní kondiční výlet
za historií a dobrým

vínem
ve čtvrtek 10. října

Program:
- Prohlídka zámku v Ploskovicích včetně sklep-

ních grott a zámeckého parku
- Královské město Litoměřice, jeho komento-

vaná prohlídka, oběd
- Velké Žernoseky známé dlouhou tradicí pěsto-

vání vinné révy, návštěva vinných sklepů,
degustace 4 druhů vína - pohoštění, možnost
koupě vína

Odjezd v 7:30 hod od prodejny Lidl,
cena zájezdu Kč 270,- (oběd v ceně)

Zájemci hlaste se u svých důvěrnic !

&

pokračuje v pravidelných čtvrtečních
přednáškách a besedách.

Ve čtvrtek 3. října od 15:30 hod

nás pan Marcel Marek (člen naší organizace)
slovem i fotografiemi seznámí se svými
zážitky z cest.

Své vyprávění nazval:

„ Letní obrázky z Alp,
Dolomit, Vysokých Tater

a Normandie“

Přijďte si poslechnout jeho vyprávění
do zasedací místnosti MÚ
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Den bez aut

Nová soutěž
pro žáky

základní školy na školní
rok 2013/2014

Organizace školního roku 2013 - 2014
v základních školách, středních školách, základních uměleckých

školách a konzervatořích
Školní rok 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

24. 2. - 2. 3. 2014 Praha 6 až 10 (termín platí i pro Újezd nad Lesy)
17. 2. - 23. 2. 2014 Praha 1- 5,
3. 3. - 9. 3. 2014 Praha- východ,Praha - západ
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.

Převzato z www.msmt.cz

„... tak už to zase začíná“,
říká si touto dobou asi mnoho rodičů i dětí. Školní
docházka se nikdy nezdá tak málo pokroková,
jako když se prázdniny lámou do září. Navíc se
zkracují dny, ubývá sluníčka a vše tak nějak
stárne. Jak to udělat, abychom byli radostnější?
Tajemství úspěchu tkví v plánování. Jakmile nám
naše ratolesti přinesou domů rozvrh hodin, měli
bychom s nimi důkladně probrat, čemu se budou
věnovat. Vyučovací dny školáka by měly mít jed-
noduchou strukturu čtvrtin:
Část dne chodí do školy. Aby mohlo být dítě ve
škole v pohodě, je dobré, aby ráno pohodlně
vstalo, mělo čas na snídani a ranní úkony. Aby se
v klidu a včas dostavilo do vyučování. U dětí je tak
potřeba, aby šly včas spát a dobře se jim vstávalo.
Ranní stresy a hektický úprk (kličkování zácpou)
do školy totiž dítě vyburcují k aktivitě a v okam-
žiku, kdy dosedne do lavice, kde má dávat pozor,
se dostaví útlum. Trvá pak více než hodinu, než se
dítě nastaví na školní režim a začne se opravdu
učit. Nedílnou součástí vyučování jsou i přestávky
a svačina. Čím pestřejší chleba obložíte, čím chut-
nější pomazánku vymyslíte, tím lépe. Voda v lahvi,
přenosná zelenina a ovoce jsou vítány. Zapomeňte
na limonády a sladkosti, přejděte na „smart food“.
Poznáte to i na známkách vaší ratolesti.
Další čtvrtinu času věnuje dítě přípravě do školy.
Zkuste nejen kontrolovat napsané úkoly, ale po-
zeptejte se, co vaše dítě zajímá a baví. Třeba bu-

dete překvapeni jeho názory a zájmy.
Jednu ze čtvrtin času by mělo dítě věnovat koníč-
kům. Říkáme tomu volný čas, takže by měl pro
dítě být především zábavou a doplňkem ke školní
docházce. Často rodiče „tlačí“ svou ratolest do
sportovních aktivit, zatímco dítě by raději četlo
anebo hrálo divadlo. Někdy děti tak zahltíme
kroužky, že nemají žádný volný čas. A ruku na
srdce, občas rádi lenošíme všichni.
A ještě jeden malý postřeh: čím zajímavější pro-
gram s vaším potomkem sestavíte, třeba i společ-
nými aktivitami, tím máte větší šanci, že nebude
vysedávat u televize a počítače.
Výběr různých kroužků a aktivit přinášíme na této
i dalších stranách Zpravodaje.
Zbývá už jen poslední čtvrtina času dítěte - spá-
nek. Aby bylo vyspané, potřebuje minimálně
7 hodin kvalitního odpočinku v tichu a dobře vě-
trané místnosti. I ty největší „sovy“ by měly uleh-
nout do 22 hodin, aby ráno mohly být ve škole fit.
A to už jsme zase na začátku.
Víkend naplánujte ve znamení příjemných zážitků.
Podnikejte výlety, sportovní akce, jeďte na houby
anebo využijte některou z akcí, nabízených v na-
šem Kalendáriu .
Všem přeji úspěšný start do školního roku, samé
pěkné výsledky a slunný podzim.

Lucie Černá

Poselství Evropského týdne mobility je stejné jako
každý rok: Nechte auto doma!
Cílem dne je upozornit na negativní dopady auto-
mobilové dopravy na životní prostředí a upozor-
nit na využívání šetrnějších druhů dopravy.
Masarykova ZŠ se připojí ke Dni bez aut v pátek

20. 9. 2013 – prostřednictvím letáků a na třídních
schůzkách budou rodičům oznámena sběrná
místa a časy v Újezdě nad Lesy, na která bude
možné přivést děti a ty pak půjdou společně s os-
tatními pod dozorem pedagogických pracovníků
do školy.

E. Danielová

Po úspěchu soutěže „Chceš-li kolo míti, musíš
chytrým býti“ v loňském školním roce byla vy-
hlášena pro letošní školní rok nová soutěž.
Opět se bude soutěžit o krásné ceny!
Informace o pravidlech soutěže, způsobu při-
hlášení, hodnocení atd. budou k dispozici na ná-
stěnce v Masarykově základní škole. Rodiče se
s pravidly mohou seznámit na prvních třídních

schůzkách v září.
Další informace jsou na www.praha21.cz.
Jsi žákem Masarykovy základní školy v Újezdě
nad Lesy a chceš získat zajímavou cenu? Přihlas
se! Soutěží se, kdo si udrží samé jedničky anebo
kdo zlepší své známky. Šance je veliká, vyhrát
můžeš třeba právě Ty!

Iva Hájková, vedoucí OŠKMA21
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SOSÁK nabízí rodinné centrum i aktivity
pro celou rodinu

Nábor
do atletického oddílu
ŠSK Újezd nad Lesy

Vyhlašujeme nábor pro děti ročníků
2003 a starší. Nábor se týká i dětí
z přípravek, které chtějí dále pokra-
čovat v atletice.
Hledáme talentované děti se záj-
mem o závodní atletiku, přijmeme
pouze děti, které prokáží pohybové
dovednosti a chtějí se atletice vážně
věnovat (upozorňujeme, že nejsme
školní kroužek).
Dále požadujeme pravidelné tréno-
vání 3x týdně po., st., čt., od 17:30-
19:00 hodin, účast na závodech
a na letním soustředění.
V případě zájmu se dostavte se cvi-
čebním úborem do konce září na ně-
který z tréninků.

Barbora Plzenská
a Daniela Bakičová

TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY
ZAHAJUJE SPORTOVNÍ SEZÓNU

2013/2014
V pondělí 9. září 2013 začíná cvičení žen pod vedením Líby Maškové
(774 214 317) ve velké tělocvičně v MZŠ Polesná a ve čtvrtek 12. září se
v malé tělocvičně na vás těší Dana Kurková.

Cvičení pro ženy, která pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:

druh pohybu den hodina tělocvična v ZŠ Polesná
cvičení ženy pondělí 19:30 – 20:30 velká tělocvična
volejbal ženy středa 20:00 – 21:00 malá tělocvična
cvičení ženy čtvrtek 20:00 – 21:00 malá tělocvična

V pátek 13. září začíná cvičení žáků, žákyň s Míšou Křelinovou
(732 812 869), Petrou Šebestovou a Luckou Vlasákovou od 17:00 do 18:00
hod ve velké tělocvičně.

V pondělí 9. září pokračuje sportovní gymnastika dětí Hanky Rosové
(777 025 022) od 16:00 do 18:00 hod v malé tělocvičně.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Přijd́ te protáhnout svoje těla!
TJ Sokol Újezd nad Lesy

Taneční kroužek
zahajuje novou sezónu!

….. víte že?..... házená....

Unikátní prostor, maminky učí maminky, kurzy pro těhotné i několikanásobné
a zkušené rodiče nebo prarodiče – tak lze popsat Jurta klub, který se otevírá
v Běchovicích. Klub představuje jeho zakladatelka Veronika Kropáčková.

Na této dvoustraně naleznete nabídky volnočasových aktivit v Újezdě a okolí.

Kdo má rád tanec, rytmiku a je mu více jak 11 let,
at́ se přijde podívat na naše čtvrteční tréninky.
Začínáme ve čtvrtek 12. září 2013 v 18 hodin

v malé tělocvičně v Masarykově ZŠ v Polesné ulici.

Čím se zabýváme?
Kromě nacvičování společné choreografie se věnujeme technice
tance, trénování pohybové paměti, orientaci v prostoru apod.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na Lenka.murtingerova@centrum.cz

…..víte že?.....házená se v Úvalech hraje
již od roku 1919?
Házená má v Úvalech bohatou tradici.
Při rozvoji házené podle mezinárod-
ních pravidel se doslova zapsala do his-
torie československého sportu. První
zmínky o házené se datují do roku
1919. Tehdy se hrály především přátel-
ské zápasy s pražskými kluby. První
řádný klub podle pravidel české házené
zahájil svou činnost v roce 1927. Nové
pojetí hry a nová pravidla mezinárodní
házené přivezl do tehdejšího Českoslo-
venska profesor Radotínský z Francie.
První oficiální utkání mezinárodní há-

zené se konalo 3.11.1947 v Praze na Let-
né a Sokol Úvaly porazil Sokol Bratrství
Sparta Praha 11:9.
…..víte, že?.......házená je druhý nejpo-
pulárnější sport v Evropě?
Jak velkou popularitu házená má, se
přesvědčili mladí úvalští házenkáři na
červencovém turnaji ve švédském Göte-
borgu. Za účasti více jak tisícovky týmů
z celého světa změřili své síly ve čtyřech
kategoriích. Nejvýraznějšího úspěchu
dosáhli mladší žáci ročníku 2000, kteří
skončili ve své kategorii na vynikajícím
devátém místě, kdy jim postup mezi
nejlepších osm a dále do semifinále

unikl o pověstný vlásek, rozhodující
utkání prohráli až v prodloužení hra-
ném jako „náhlá smrt“. Více informací
na našich webových stránkách
www.hazena-uvaly.cz.
…..víte že?.....i Vaše dítě může hrát há-
zenou?
Náš oddíl každý rok pořádá nábor pro
nové zájemce o tento atraktivní, dyna-
mický sport. V září a říjnu přicházejí na
hřiště pod sokolovnu noví chlapci a le-
tos se to týká ročníků narození 2003
a 2004. Zde se chlapci pod vedením
zkušených trenérů učí základy tohoto
sportu. Přiveďte svého syna.
Vždy v úterý a pátek od 15:30 na há-
zenkářském hřišti (při nepřízni počasí
v sokolovně).

JURTA, výjimečný koncept:
S láskou k rodině kde dítě není handicap

Zakládáme si na tom, že si u nás vybere
každý. Máme něco pro ještě nenaro-
zené děti i stoleté babičky. Od cvičení
pilates, fyzioterapeutického SM sys-
tému, indoor Strolleringu přes muziká-
lovou školičku po hrátky s batolátky
nebo angličtinu. Máme kvalifikované
lektory se zkušenostmi z praxe za velmi
dobré ceny. Muzikálovou školičku např.
vyučuje muzikálová zpěvačka. Anglič-
tinu maminka s doktorátem z anglič-
tiny a francouzštiny. Mezi maminkami
jsem objevila milé, pracovité a vzdělané
ženy, které mají co předávat dál. Přiro-
zeně se tak utváří nový rozměr Jurta
klubu – rodiče na mateřské nachází
rovnováhu mezi prací a péčí o děti.

Většinou jsou to ženy, které dosáhly ur-
čitého kariérního postu, nyní se chtějí
věnovat dětem, ale zároveň nedokáží
být „jen“ matkami. Díky tomu jsme víc
než jen rodinné centrum. Když má člo-
věk co nabídnout, je u nás vítán. Stačí
mít živnostenský list a odvahu pustit se
do něčeho nového.
První týden v září se budou konat ukáz-
kové hodiny zdarma. V sobotu 7. 9. pro-
běhne slavností otevření. Zvu všechny,
kteří chtějí zlepšit své rodinné vztahy či
se seznámit s dalšími stejně smýšlejí-
cími aktivními rodiči.
Na tel. 702 411 822 se o Jurta klubu doz-
víte více.

www.jurtaklub.cz

Ačkoliv občanské sdružení SOSák pů-
sobilo dosud v Sibřině, získalo si
mnoho příznivců z okolí. K jeho kli-
entům patří i řada obyvatel Újezda
nad Lesy.
V letošním roce, poté co jsme ob-
drželi výpověď z MŠ Sibřina, jsme
museli přesunout své aktivity do Ko-
loděj a Stupic. Zároveň v Sibřině bu-
dujeme nové centrum SOSÁKOV
aneb Oáza kultury a vzdělávání,
které by se mělo otevřít v průběhu
tohoto školního roku a nabídnout zá-
jemcům celou škálu aktivit (např. ro-
dinné centrum, odpolední školní
klub, umělecké workshopy,

tvořivé dílny, volnočasové aktivity
a další).
V současném „nouzovém“ režimu
přesto nabízíme řadu osvědče-
ných volnočasových aktivit,
naše oblíbené rodinné centrum
Rozmarýn bude díky vstřícnosti
firmy SELGEN pokračovat ve Stu-
picích. RC Rozmarýn nabízí každý
všední den bohatý program pro
děti od 3 let. Cena za jeden den
pobytu je již od 240 Kč.
V Kolodějích otevíráme Kera-
mický ateliér Pomněnka pro děti
i dospělé, Tvořivé dílny pro celou
rodinu, Výtvarnou dílnu Pastelka,
Angličtinu pro pokročilé děti od 5
let, služby logopeda a nově i pá-
teční L.O.SOS (Líbezná odpoledne
se SOSákem) – projektová odpo-
ledne pro děti, která navazují na
naše úspěšné příměstské tábory
a věnují se různým tématům
z historie a umění. Ceny pravidel-

ných kroužků se pohybují
v rozmezí 1300 – 1500 Kč na
pololetí, ale část našich aktivit
můžete navštěvovat nepravi-
delně, platí se pouze jednorá-
zový vstup (většinou 50 Kč).
Podrobné informace získáte
na našem webu:
www.sosakos.cz
nebo na tel. č. 724 256 253.
S přihláškou do RC Rozmarýn
ale neváhejte, již nyní máme
poslední volná místa.
Všechny aktivity si také mů-
žete přijít nezávazně vyzkou-
šet.
Moc se na vás těšíme, tak ne-
váhejte a přijďte!
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48. ročník běžeckého závodu
pro děti a mládež

Mladé Běchovice
se uskuteční 21. září 2013. Uzávěrka je 20. září 2013 v 16 hodin! V místě
závodu se můžete ještě prezentovat, ale v tomto případě je nutné přijít půl
hodiny před plánovaným startem.
Čas před závodem je možné vyplnit Dětskou atletikou, jejíž disciplíny budou
k dispozici celé dopoledne na tréninkovém hřišti.
Přihlášky a informace na www.mladebechovice.cz.

Jan Jech

TRIČKO JAKO
VSTUPENKA

Tričko proti rakovině prsu
2013 slouží jako vstu-
penka Avon Pochod
v Klánovicích v ne-
děli 6.10 2013 a
jeho koupí přispí-
váte na konto
Avon proti rako-
vině prsu.
Dámské Tričko 2013
po loňském feno-
menálním úspěchu
opět navrhla módní
návrhářka a ambasa-
dorka projektu Taťána
Kovaříková.
Tričko proti rakovině
prsu zakoupit:
• přímo na akci v KC Nová B seda 6. 10. 2013
• a na dalších prodejních místech.
Informace na www.kcnovabeseda.cz

POCHOD VE SVĚTĚ
Avon Pochod je celosvětovou akcí, v rámci
které statisíce lidí vyjadřují svou podporu
ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám.
Samotnámyšlenka podpory ženského zdraví
vznikla již v roce 1992 se založením celo-
světového fondu Avon Worldwide Fund
Women´s Health. Cílem nadace je péče
o zdraví žen a zvýšení povědomí o nemo-
cech postihujících ženy.

V KLÁNOVICÍCH
POCHOD dne 6. 10. 2013.
Info o startu na www.kcnovabeseda.cz

Pojďte se rozloučit s létem z koňského hřbetu!

ZÁŘIJOVÝ VÍKEND V SEDLE
14. – 15. 9. 2013

V BUČOVICÍCH U VOTIC

Zažít město jinak

Výstava měsíce
TÁŇA MACHOLDOVÁ - Léto
Obrazy jsou prodchnuty pozitivní energií a neutuchají-
cím zájmem o lidský život, mezilidské vztahy a city.

Koncert 2. 9. pondělí, 19:00
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci
BLUES JAM SESSION
POZOR!!! V září se nekoná, na hudebníky a zpěváky se
opět těšíme první pondělí v říjnu!

Kino 4. 9. středa, 20:00
REVIVAL
Revival je nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou
a humorem. ČR/2013/komedie/116 min//přístupný od
12 let

Kino pro děti 8. 9. neděle, 16:00
ŠMOULOVÉ 2
Další příběhy Šmoulů jsou tu! USA/2013/komedie, ro-
dinný/105 min/mládeži přístup-ný /český dabing

Kino 9. 9. pondělí, 20:00
JASMÍNINY SLZY
Cate Blanchett jako Newyorčanka a žena z lepší společ-
nosti prochází krizí středních let v novém filmu Woo-
dyho Allena. USA/2013/drama/98 min/přístupný od 12
let/české titulky

Kino 11. 9. středa, 20:00
RED 2
Úspěšná komedie o vysloužilých agentech.
USA/2013/akční, komedie/116 min/přístupný od 12
let/české titulky

Kino 18. 9. středa, 20:00
LÍBÁNKY
Ne každá událost, která se odehraje během svatebního
veselí, budí radost. ČR/2013/drama/98 min

Divadlo 20. 9. pátek, 19:30
STAŘEC A MOŘE
Dramatická skica pro dva mužské hlasy - mistra a jeho
učedníka - podle slavné novely Ernesta Hemingwaye.
Hrají: Josef Somr, Marek Holý

Divadlo pro děti
22. 9. neděle, 16:00 a 23. 6. pondělí, 9:00 a 10:30
NAŠEL SE MEDVĚD
…aneb jak ztracený medvídek procestuje Anglii, Francii
a Rusko
Dozvíte spoustu zajímavých informací o kultuře a zvy-
cích těchto tří zemí. Hraje: divadlo Krapet

Kino 23. 9. pondělí, 20:00
PŘED PŮLNOCÍ
Po filmech Před úsvitem a Před soumrakem je tu po-
kračování životního příběhu Jesseho a Celine.
USA/2013/drama/108 min/přístupný od 12 let/české ti-
tulky

Kino 25. 9. středa, 20:00
COLETTE
Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické židovky
Colette. ČR/SK/NL/2013/drama, romantický, válečný
/126 min/přístupný od 12 let

Kino pro děti 29. 9. neděle, 16:00
JÁ, PADOUCH 2
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný?
USA/2013/komedie, rodinný/98 min/český dabing

Kurzy nejen pro kluky
KAŽDÉ PONDĚLÍ do ledna 2014
MODERNÍ YOYOVÁNÍ
17:00-18:00 (začátečníci) a 18:00-19:00 (pokročilí),
1. hodina 16. 9. 2013

Kurzy nejen pro kluky
KAŽDÝ ČTVRTEK do ledna 2014
FOOTBAG (hakisak)
16:00-17:00, 1.hodina 19. 9. 2013

Kdo by si nevybral z újezdských akcí, může to zkusit na této straně

Program sobota od 10 do 15 hodin, ne-
děle do 14 hodin:
jízdy na koních, arteterapie, muzikote-
rapie (posezení u kytary i v sobotu v pod-
večer)
Více informací a přihlášky u Zuzany
Rauchové:
z.rauchova@zajiceknakoni.cz

Dítě s handicapem zdarma, zdravé dítě
200 Kč/den, 300 Kč/víkend. Souroze-

necká sleva 100 Kč/dítě/den nebo indi-
viduálně.
Členové KPZ: zdravé dítě 50 Kč/den.
Jídlo s sebou, pitný režim zajištěn
(k dispozici je mikrovlnná trouba, rych-
lovarná konvice a ohniště s roštem)
Změna v programu vyhrazena (resp.
Akce se koná za příznivého počasí)

www.zajiceknakoni.cz,
Stáj Artuš, Bučovice 19, Votice

Foto: Michal Vrba

PROGRAM září 2013

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou), e-mail: info@kcnovabeseda.cz

můžete v sobotu 21. září na třiceti mís-
tech Prahy od Bohnic po Žižkov. Měst-
ská zákoutí, náměstí, dvorky i ulice
mezi činžáky se na jeden den zbaví aut
a ožijí sousedskou slavností. Osmý roč-
ník této akce na „polidštění veřejného
prostoru“ zastřešuje sdružení AutoMat,
iniciativu ale postupně přebírají místní
spolky, organizace i jednotlivci. Ve svých
čtvrtích uspořádají improvizovanou
hostinu pro sousedy, bleší trh, hry
a soutěže pro děti i dospělé, divadelní
přestavení, tanec, nebo třeba recitaci
básní. Anonymita velkoměsta se tak

každým rokem víc a víc
natrhává ve prospěch
normálních sousedských
vztahů a fungující místní
komunity, která má zá-
jem podílet se na vzhledu i fungování
nejbližšího okolí.
Více info a inspiraci pro další ročníky
najdete na http://zazitmestojinak.cz/
text a foto - zdroj: www.auto-mat.cz
Zita Kazdová
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1.            

2.             

3.                 

4.              

5.               

6.               

7.             

8.                    

9.              

10.              

11.                 

12.                  

1. Bratr Čecha
2. „Doktor“ lesa
3. Řeka ve východních Čechách
4. Italská automobilka
5. Jméno herce Lukavského
6. Anglický šlechtický titul
7. Plod růže
8. Příjmení české operní pěvkyně – Ema .....
9. Opak tvrdý
10. Římsky 1561
11. Zimní měsíc
12. Hlavní město Velké Británie
Prvním řídícím učitelem na nové škole byl (tajenka), díky jeho pečlivým zápisům
je zaznamenáno mnoho zajímavého o průběhu prvního školního roku v Újezdě
nad Lesy.

Zápis ze školní kroniky, školní rok 1934/1935:
(tajenka) narodil se dne 16. dubna 1903 v Praze. V Praze vychodil obecnou,
méš anskou školu i učitelský ústav, kde v roce 1922 vykonal zkoušku učitelské
dospělosti. Od 1. 9.1922 do 31.8.1929 působil na školách okresu milevského,
a to v Předbořicích, Dobronicích a Milešově. V roce 1923-1924 vykonal vojen-
skou službu presenční u pěšího pl. 9 K. H. Borovského v Mostě. Zkoušku uči-
telské způsobilosti vykonal na jaře v roce 1926 v Praze. Od 1. 9. 1929 do
30. 6.1930 působil na menšinové škole v Ocikově u Podbořan, kamž byl pře-
místěn na vlastní žadost. Od 1. 9. 1930 byl jmenován definitivním učitelem
v Kolodějích. Po dvouměsíčním působení odešel na nově zřízenou pobočku
Kolodějské školy v Újezdě nad Lesy, kde působil do 31. 8.1935.

Děkuji za velmi milé
blahopřání

k mým
narozeninám.

Helena Cenkrová

Dotčené osoby redakce v souladu s Pravidly
pro vydávání ÚZ požádala o reakci na příspě-
vek zaslaný p. Lamešem (Věci veřejné). Odpo-
věděla K. Jakob Čechová, místostarostka:

To, že jsme se rozhodli Koncepci škol-
ství (KŠ) z jednání Zastupitelstva stáh-
nout nebylo proto, že jsme si za
předloženýmmateriálem „nestáli“, jak
píše Lameš, nýbrž proto, abychom za-
pracovali opožděné připomínky zastu-
pitelů.
Všichni zastupitelé měli možnost se
k jednotlivým bodům Koncepce vy-
jádřit a to v průběhu přípravy a také
29. 4., kdy jsme KŠ představili na ve-
řejném projednávání. Ze zastupitelů,
kromě p. starosty a p. Duchka, NIKDO
ŽÁDNÉ připomínky nevznesl osobně
ani mailem. Zastupitelům jsme tak dali
novou možnost se ke KŠ vyjádřit do
5. 8. Koncepce se zapracovanými doda-
tečnými připomínkami pěti zastupite-
lů bude znovu předložena na ZMČ 16. 9.
Lamešova kritika se ale netýká jen
předkladatelů Koncepce. Na KŠ praco-
vala řada občanů, pedagogů a školská
komise. Těm všem ještě jednou touto
cestou děkuji za spolupráci a chci je
ubezpečit, že si kritiku rozhodně ne-
zaslouží.
A pro úplnost - ředitel Kurka se z jed-
nání Zastupitelstva předem omluvil
z vážných rodinných důvodů.

K. J. Čechová

Zpackaná koncepce školství
v Újezdu n/L.
Na červnovém zasedání ZMČ předlo-
žila po bezmála 3 letech čerstvá místo-
starostka Čechová jako hlavní autorka
novou koncepci školství pro Újezd n/L.
Jak se již u pí.Čechové stalo tradicí, jed-
nalo se omateriál, který byl kritizován
jak přítomnými občany, tak i jednotli-
vými zastupiteli. Výsledkem této kri-
tiky bylo, že tento materiál byl stažen
z programu s tím, aby byl dopracován,
nejvíce kritizované pasáže přepraco-
vané a poté byl znovu ZMČ Praha 21
předložen. Co bylo zarážející na celé
diskuzi však byla skutečnost, že pí. Če-
chová tuto koncepci, která byměla být
vlajkovou lodí její bezmála 3-leté čin-
nosti ve funkci radní pro školství nijak
neobhajovala, na kritiku občanů ani
zastupitelů nereagovala a na vznesené
dotazy neodpověděla. Korunu všemu
nasadila, když při hlasování o stažení
tohoto materiálu a jeho přepracování
nakonec zvedla ruku pro stažení také,
čímž jen potvrdila, že si za jím předlo-
ženýmmateriálem vůbec nestojí, nebo
co je ještě horší ani neví, co vlastně ob-
sahuje. Nebyla v tom ovšem sama.
Další z autorů této koncepce školství,
ředitel újezdské školy Mgr. Kurka se
také vyznamenal, neboť se pro jistotu
na ZMČ vůbec nedostavil. Zřejmě věděl
proč, ale obrázek o jeho přístupu k tak
závažnému materiálu si jistě každý
občan udělá sám. A tak nezbývá než
doufat, že než bude koncepce školství
přepracována a znovu předložena
ZMČ, bude již na Újezdské radnici za
školství odpovídat někdo povolanější
a schopnější. Jinak bůh s námi.

Ing. Jiří Lameš

Po návštěvě Újezda
Dobrý den,
v posledním roce jsem byla několi-
krát v Újezdě nad Lesy. Prohlédla
jsem si naučnou stezku, byla jsem
na vernisáži výstavy o Stanislavu
Krausovi a docela nedávno mě
uchvátila expozice vytvořená z vý-
tvarných prací dětí z Újezda nad
Lesy nazvaná A to je ta krásná
země. Je příjemné vidět, jak mno-
hým z Vás záleží na prezentaci
obce a jejich významných obyva-
tel. Líbí se mi, že do kulturního
dění obce zasahují i žáci Vaší
školy.

Marie Musálková

Mé poděkování patří
Úřadu M. Č. Újezd nad
Lesy, Odboru občansko
správnímu, za milé

blahopřání
k narozeninám.

O to milejší, že přišlo po
mém návratu z JIP 1. IN
na Bulovce a bylo jediné,

které jsem obdržela.
Děkuji. R. S.

Děkujeme M. Ú. Oddělení
pro občanské záležitosti za
milé blahopřání k našim
narozeninám 70 let a 75
let.

Blanka a Jiří Němcovi

Září je horkého léta stáří. Po období do-
volených a klidu nastává i na naší za-
hrádce plno práce.

Vysazujeme jarní cibuloviny – tulipány,
hyacinty, narcisy aj.
Na sklizených záhonech nenecháváme
bujet plevel, na jaře by se nám to vy-
mstilo. Mráz jejich semena nezničí a zá-
hony by byly plné těchto „zelených
nezmarů“
Září je také nejpříhodnějším obdobím
na vysazování stromů a keřů okras-
ných i užitkových. Při vysazování jeh-
ličnanů dáme pozor na jaké stanoviště
potřebujeme umístit keř. Například jeh-
ličnany s nažloutlými jehlicemi potře-
bují slunce a naopak jehličnan s na-
modralými či šedými jehlicemi uvítá

Křížovka nad Lesy

1. Kolik kilometrů komunikací je ve správě MČ Praha 21?
a) 25
b) 43
c) 66

2. Jsou v Újezdě nad Lesy zřízeny na komunikacích
obytné zóny?
a) Taková úprava silničního provozu zde neexistuje
b) Všechny místní komunikace jsou ve své podstatě

obytnými zónami
c) Počet zřízených obytných zón zde nepřekročí číslo

30

3. Jakou max. rychlostí může jet řidič v obytné zóně?
a) max. rychlostí 50 km/hod.
b) max. rychlostí 20 km/hod.
c) max. rychlostí 30 km/hod.

4. Kolik je autobusových zastávek v Újezdě nad Lesy?
a) 18
b) 23
c) 28

5. Kolik hudebních kapel loni vystoupilo na Újezdském
posvícení?
a) 4
b) 5
c) 6

ÚZ KVÍZ

1.b),2.c),3.b),4.c),5.a) Správnéodpovědi:

Poděkování

přistíněné stanoviště. Dalšími keři,
které se vysazují na podzim jsou rodo-
dendrony. Ty uvítají stíněnou severní
nebo východní stranu zahrady.
Všechny rostliny je nejlépe sázet z kon-
tejnerů, mají krásný kořenový bal, který
je nutno nepřetržitě zalévat až do
prvních mrazíků, to platí pro všechny
nově vysázené rostliny. Nezapomeneme
nové rostliny zalévat i po celý další rok,
než se dobře ujmou.
Nezanevřeme ani na trávník. Sekáme
jen na výšku 3 cm, přihnojujeme hnoji-
vem NPK nebo speciálními hnojivy na
trávník a ošetřujeme proti plevelům
a mechu.
Letněné pokojové rostliny začneme vra-
cet do domu, kontrolujeme jejich zdraví.
Mohou na nich být puklice, molice nebo

jiné „breberky“. Nejlepší je preventivní
postřik ještě venku, abychom si je ne-
nanesly domů.
Je odpozorováno, že okna na kterých
jsou muškáty, levandule či máta odra-
zují mouchy. Zkuste také větvičku čer-
ného bezu dát do vázy venku, kdemáte
posezení. Mouchy, komáři a klíšťata
tuto aromatickou rostlinu vůbec ne-
musejí a vyhnou se obloukem tomuto
místu.

Za Výbor ČZS v Újezdě nad Lesy
Z. Nohejlová

Zahrádka v září

Recept na září
Crumble ze švestek a jablek
Budeme potřebovat vypeckované
švestky, očištěná jablka bez jádřinců,
tuk na vymazání pekáčku, cukr, tuk
a mouku na žmolenku (více, než ob-
vykle, protože nahradí těsto), skořici.
Máslem vymažeme pekáček nebo ka-
meninovou zapékací mísu. Předehře-
jeme troubu na 1800C. Dno pekáčku
poklademe švestkami a nasekanými
jablky. Tvrdší slupku raději oloupeme.
Vrstvu ovoce posypeme cukrem amle-
tou skořicí. Podle chuti můžeme použít
hnědý cukr anebo kořenit například

květy levandule a přidat ořechy a sem
tam oříšek másla.
Vše zasypeme žmolenkou z másla,
cukru a mouky v asi 2 cm vysoké sou-
vislé vrstvě. Pro alternativce je možno
mouku nahradit jemnými ovesnými
vločkami. Milovníci exotiky přidají
mletý kokos a část másla nahradí ko-
kosovým tukem. Pečeme dozlatova. Se-
rvírujeme ještě teplé. Crumble je
výborné i studené, ale málokomu se
podaří, aby zbylo. Tomuto moučníku
se říká „koláč naruby“ a dá se téměř
neomezeně kombinovat, tak si oslaďte
život. Čekají nás volby a kdo ví, co bude
do dalších švestek... L. Černá
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Správnéřešenítajenky:
EduardŠtědrý
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ANGLIČTINA individuálně
pro malé, velké, doma i ve firmě, jednotlivci

i skupinky DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Tel: 775 950 098

Potřebujete webové stránky
přesně podle Vašeho přání

Vám „šité na míru“? 
Tel: 775 960 098, oskar@milk.cz

Vedení účetnictví a daňové evidence
Pokud potřebujete dobře, kvalitně a profesionálně zpracovat účetnictví
(včetně mezd a personalistiky), dále daňovou evidenci , veškerá daňová
přiznání (vč.optimalizace daňové povinnosti, daňového poradenství
a auditu) obraťte se na nás.
ALLFIN GROUP s.r.o., Třebětínská 591,19016 Praha 9-Újezd n.Lesy
Mail: lucie.machalickova©allfingroup.cz, tel.:606 638 435

dvorack© volny.cz, tel.: 777 242 643

DOUČOVÁNÍ ČJ 
pro ZŠ, SŠ 

PŘÍPRAVA NA MATURITU
TEL. 777 278 891

HODINOVÝ MANŽEL
drobné opravy v domácnostech, údržba

zahrad a mnoho dalších služeb dle dohody
www.domaciopravy.cz          Újezd nad Lesy
petariha@email.cz mobil 733 541 242

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

GEODETICKÉÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

KROLAN s.r.o.                                           
PRAHA VÝCHOD – ŠESTAJOVICE      
250 92 PODĚBRADSKÁ 1163

TELEFON:  732 222 266
KROLAN@KROLAN.CZ
WWW.KROLAN.CZ

VÝROBA KROVŮ, PERGOL, GARÁŽOVÝCH STÁNÍ 
NA CNC HUNDEGGER

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

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

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚĚ POLOŽÍÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

RANNÍ JÓGA
SOKOLOVNA KOLODĚJE

středy 8.00 - 9.30 

vede MUDr. Marcela Mikešová

www.marcela-joga.cz

774 019 776

NOVÁ ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

PRO DOSPĚLÉ
přijímá nové pacienty. 

Provádíme závodní prohlídky
pro �irmy.

MUDr. Michaela Ročňová
MUDr. D. Pitáková

Novosibřinská 111, Praha 9
Ve stejné budově je ordinace MUDr. Plášilové

Ordinační hodiny: 
Po 8-11
Út  14-17
St 8-11
Čt 8-11
Pá 8-11

tel.: 731 836 706

Pravidlaa proo inzercii Pravidlaa proo inzercii 

vv Újezdskémm Zpravodajii vv Újezdskémm Zpravodajii 

najdetee naa internetovéé adrese:: najdetee naa internetovéé adrese:: 

www.praha21.czwww.praha21.cz
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INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

ABAK, spol. s r. o., Mladých Běchovic 2, Praha 9, 
tel.: 603 449 506, 246 030 670 (8.00 až 16.00 hod)
e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

phone.újezd.net

Obec Horoušany, Baumanova 12, 250 82 p. Úvaly

PRONAJME 4 KANCELÁŘE (nebytové prostory) 
nacházejících se v 2. NP budovy Bauanova 12, v obci
Horoušany, které jsou ve vlastnictví obce Horoušany,
minimální nájemné je požadováno ve výši 120,- Kč za m2/měsíc

PRODÁ NEMOVITOSTI VE VLASTNICTVÍ OBCE:
• budova č. p. 5 v obci Horoušany (bývalá budova OÚ Horoušany v ulici

Lipová č. p. 5)
• pozemek parc. č. st. 104 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 173 m2,
• část pozemku parc. č. 590/1 (ostatní plocha), která bude oddělena

na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku, 
vše v k. ú. Horoušany (dále jen „nemovitosti“) 
za celkovou minimální prodejní cenu na 1.399.000,- Kč.

bližší informace: tel. 725 048 804         www.horousany.cz

VODA TOPENÍ PLYN
Provádím Instalatérské a topenářské práce
včetně rozvodů podlahového topení, solární
techniky, možnost zpracování projektové
dokumentace. Plynařské práce vč. revize.
Drobné stavební práce. Tuto činnost Vám
dokáži zajistit na klíč. 
Tel: +420 733 541 591
David Brázda
Sídlo firmy: 
Bělušická 1722, Újezd nad Lesy
email:
topeni.plyn.voda@seznam.cz

Výuka angličtiny děti i dospělé
Cena 180 Kč / hod

Státnice
tel. 724 243 116

kreativní světkreativní svět
AAKKCCEE  NNAA  ZZÁÁŘŘÍÍ
výtvarné potřeby pro školáky za příznivé ceny
SUPERVYPRATELNÉ tempery 10 barev 145,-
vodové barvy 35,-
gumovací pero PILOT  70,- 
a další zajímavé zboží

TTĚĚŠŠÍÍMMEE  SSEE  NNAA  VVÁÁSS  !!
Romantika-kreativní svět, Oplanská 2614, Újezd nad Lesy

Facebook: Romantika-kreativní svět, 
tel.: 776 659 653, 776 090 856
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www.mtreality.cz

603 435 950

www.timura.cz

Rodinná jazyková škola
pokračuje ve své tradici.

V novém školním roce zve na výuku angličtiny i němčiny pro děti
i dospělé v Újezdě nad Lesy. Srdečně vítáme všechny zájemce
o kvalitní výuku jazyků v malém rodinném prostředí.
Kontakt:   Ing. Eva Stejskalová    
Tel.: 00421 736 178 258                  www.happyschool.cz

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

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

pravidelná prevence krátkozrakos�, odborné konzultace
psychologa, testy věkové zralos�.
Měsíční školné pro celodenní program 6.500 Kč.

Bližší informace na tel. čísle 
736 769 720, 731 182 122         
www.minisvetukrtecka.cz

Mateřská škola 
Kindergarten 
Újezd nad Lesy

Pozvánka na oslavu
Srdečně Všechny zveme 
na oslavu 5. narozenin školky
Kdy: úterý 24. 9. 2013 od 15 hod
Kde: Kindergarten, Luníkovská 2454,

Újezd nad Lesy

Co nás čeká? Zábavné hry
a tvoření pro rodiče s dětmi,

drobné soutěžení za pěkné ceny,
chutné občerstvení a báječná nálada

distribuce Újezdský zpravodaj - měsíčník. Vydává Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad lesy. Adresa redakce: MČ Praha 21 - Újezd n/L,
Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 775 44 77 59Příjem inzerátů: e-mail: inzerce@praha21.cz Titul navrhl: Zdeněk Šidák,
Karla Jakob Čechová Jazykové korektury: Eva Danielová Šéfredaktorka: Lucie Černá, e-mail: redakce@praha21.cz
Redakční rada: Iva Hájková, Eva Danielová, Jiří Procházka Sazba a tisk: Betis spol. s r.o., areál VÚ Běchovice, tel.: 267 062 098,
e-mail: info@tiskarnabetis.cz Registrace:MK ČRE - 13327 Náklad 3770 ks.

Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 15. září 2013.
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