
K A L E N D Á R I U M

ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz

2. 5. HAKY - BAKY – taneční večer: country, rock a bigbeat, 
20:00 – 23:30, Level. Vstup 50 Kč.

3. 5. Petr John – taneční a poslechový večer, vstupné 50 Kč, 
od 19:00 hod, Level.

6. 5. Květnové oslavy s předáváním čestných titulů
začínají v 16 hod u sochy T. G. M., dále v 16:30 hod v sále MZŠ.

7. 5. e-Čaj o páté se starostou prostřednictvím Skype od 17:00 hod.

9. 5. Zlatý časy, SPCCH zve od 11:00 hod do divadla R. Brzoboha-
tého. Vstup 100 Kč, doprava vlastní.

10.5. Den matek pro seniory v jídelně MZŠ, Polesná ul. 
Od 14:00 hod pořádá ÚMČ.

Silent Scream – Big beat, 19:00 hod, Level. Rock, pop, 
rock ń roll, prostě 80. -90. léta. Vstup 50 Kč.

14.5. Čaj o páté spojen s kulatým stolem na téma: Nulová 
tolerance heren? Od 17 hod, ÚMČ Praha 21.

15. 5. Vycházka SPCCH Karlovem. Sraz ve 14:30 hod před koste -
lem sv. Štěpána ve Štěpánské ulici. Vstup do muzea 10 Kč.

Co víte a nevíte o paměti? Přednáška PhDr. Waidingerové, 
od 15:30 hod pořádá SPCCH v budově ÚMČ.

Hobby tančírna, přijd́ te si posedět a zatančit společenské 
tance, Level, 19:00 – 23:00 hod.

16. 5. Den Země, 10 – 18 hod na Multifunkčním hřišti v Čentické 
ul. Pořádá ÚMČ Praha 21.

Hexagon, taneční a poslechový večer, 20:00 Level, vstup 50 Kč.

17. 5. Běh o pohár starosty aneb Běh za újezdskou sovou, 
propozice na str. 5.

Výlet Peruc, Žatec - muzeum „Chrám chmele a piva“, Nechra-
nická přehrada, Muzeum porcelánu v Klášterci n. O., odjezd 
v 6:30 hod od Lidlu, cena 270 Kč, pořádá KAS.

Country Ladies, taneční a poslechový večer, od 20:00 Level. 
Vstup je 50 Kč.

XV. Klánovické jarní kolo, viz. str. 5

18. 5. Klánovické MTBO a navazuje Běh naděje, více na str. 5.

21. 5. Na shledanou v pekle, přátelé. Filmový klub FK21 Vás zve 
na film J. Jakubiska od 18:00 hod. v aule MZŠ. Vstup je volný!

22. 5. Újezdská taneční přehlídka, V. ročník, skupina GRIP před-
staví taneční kroužky z Újezda a okolí. Od 17:30 v Levelu.

23. 5. – 24. 5.  Volby do Evropského parlamentu, viz str. 2.

23. 5. Country Roy, taneční country večer, 20:00 Level, vstup 50 Kč.

Latinský večer - s V. Lazarevem. 100 Kč/dospělí, 50 Kč/ mládež.
20:30 hod, Danceport, rezervace nutná, tel. 605 284 171.

24. 5. „Drážd́any a Míšeň“ v 7:00 hod od Lidlu. Cena 280 Kč. 
Pořádá Čs. zahrádkářský svaz. Čtěte na str. 7.

Bazárek, dáme věcem nazdárek, 9-13 hod na Multifunkčním 
hřišti v Čentické ul., pořádá CentrumProRodinu Neposeda. 

Živá huba, taneční a poslech. večer, 19:00 Level. Vstup 50 Kč.

25. 5. Druhý ročník - Újezdská taneční soutěž - 80 Kč/dospělí, 
50 Kč/ student/děti/senioři. Profi porota, ukázky spol. tanců, 
od 13 hod v ZŠ Polesná, www.tanecni-ujezd.cz

28. 5. e-Čaj o páté se starostou prostřednictvím Skype od 17:00 hod.

30. 5. Tančírna - standardní tance s V. Kubátem. 100 Kč/dospělí, 
50 Kč/mládež. 20:30 hod, Danceport, rezerv. na 605 284 171

31. 5. Svátek sousedů, více na str. 4

Workshop standardních tanců s V. Kubátem, 250 Kč/osoba, 
17-19 hod, Danceport, rezerv. nutná, tel. 605 284 171.

1. 6. Za pokladem lesních skřítků – pořádá Rarášek, viz str. 5.

2. 6. Jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, od 16:00 
v divadelním sále MZŠ.

5. 6. Slavnostní vernisáž výstavy Podoby lásky. 
Výtvarná, literární a foto díla nabídne Újezdské muzeum, od 
17 hod vyhlášení výsledků soutěže. Těšíme se na vás!

Hobby tančírna, přijd́ te si posedět a zatančit společenské 
tance, Level, 19:00 – 23:00 hod.

Medailony oceněných občanů str. 3
Sportovní strana str. 5
Volby do Evropského parlamentu str. 2

Členové Kangsim Dojang s poháry a diplomy:
Zleva stojící: Sebastian Sviderski, Štěpán Nepraš, Jan Machů, Alena Weichetová,
Jakub Vaníček, Eliška Mádrová, David Fíla, Adéla Kukačková, Anna Vlachová, 
Michael Stejskal, Kristýna Kovářová, 
Sedící zleva: Pavel Švejda, Eva Štastná, Kateřina Skotnicová, Jakub Syrový
Trenéři: vzadu Lukáš Sládek, Maroš Novák, vpředu Marek Doxanský (foto)

FOTO MĚSÍCE

Milí spoluobčané, čtenáři Újezdského Zpra-
vodaje,
květen je tradičně plný událostí. Dovolte mi,
abych Vás na některé z nich pozval.  Oslava 
a vzpomínka květnového osvobození a konce
II. světové války je již tradičně spojena s pře-
dáváním ocenění Občan roku či Čestný
občan. I v letošním roce Zastupitelstvo MČ
udělilo obě ocenění - Občanem roku 2013 se
stávají Petr Mach a doc. RNDr. Jiří Krásný,
CSc.
Titul Čestný občan obdrží plk. Ing. Oldřich
Pelčák. Blahopřeji všem oceněným a Vás
všechny zvu na slavnostní ceremonii v úterý
6. května.
Jestliže jste dosud odolávali závodu Běh za
újezdskou sovou, v letošním roce máte jedi-
nečnou příležitost opustit řady diváků a po-
stavit se na startovní čáru. Od loňského roku
byl totiž zařazen běh pro radost - 800me-
trový úsek, který zvládnou i skutečně svá-
teční běžci. Jak již název napovídá - nejde 
o rekordy, ale o radost z pohybu a z atmo-
sféry tradičního jarního závodu naším lesem.
Připomínám Vám i letošní první újezdský
ročník Dne sousedů! Červnový Zpravodaj
pak může přinést reportáž  třeba právě 
z Vaší ulice.
Krátce a aktuálně o nejdůležitějších probíha-
jících činnostech v MČ:

Proběhla 1. etapa rekonstrukce parku před 
I. stupněm MZŠ, kdy byly odstraněny nemoc-
né, suché a neperspektivní stromy. Po do-
končení úprav cest, prostranství před
vchodem do školy a hřiště budou pokácené
stromy na podzim nahrazeny novou vý
sadbou.

Výstavba cyklostezky, spojující mimo jiné
obě školní budovy a multifunkční hřiště, pro-
běhne podle plánu během letních prázdnin.
Nejprve musí PRE přeložit elektrické kabe-
lové vedení. To je plánováno na červen.

O rekonstrukci ulice Hodkovská, která je in-
vestorem - hl. m. Prahou - plánována na září,
aktuálně rozhoduje Rada Hl. m. Prahy. Naše
MČ byla přizvána k výběrovému řízení na
zhotovitele této rekonstrukce. Usilujeme 
o zahájení realizace v nejkratším možném
termínu.

Byla zpracována projektová dokumentace
na rekonstrukci skautské klubovny. Nyní při-
pravujeme výběrové řízení na dodavatele.

Požádali jsme magistrát o financování dvou
investičních akcí pro navýšení kapacity školy:
rekonstrukci kuchyně a novou přístavbu
školní budovy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy
nám  schválilo jen dotaci 10 mil. Kč na pří-
stavbu budovy. Aktuálně tedy jednáme 
o změně účelu na rekonstrukci kuchyně, pro-
tože její nedostatečná kapacita limituje počet
přijatých dětí. Projekt na rekonstrukci ku-
chyně byl již zpracován, pro přístavbu pro-
jektovou dokumentaci připravujeme. Navý-
šení kapacity jídelny a školy chceme zvlád-
nout během dvou let dle finančních mož-
ností magistrátu.

Kamerový systém na I. stupni ZŠ byl nově vy-
veden na pult Policie ČR. Během letošního
roku MČ posílí zabezpečení dalších budov.
Prioritou jsou školní budovy a hřiště z dů-
vodu ochrany dětí a parkoviště nákupních
center, kam se soustřeďuje nejvíce trestných
činů.
Přeji Vám krásný květen,

Pavel Roušar, starosta

P O Z V Á N K A
DEN MATEK PRO SENIORY
ÚMČ Praha 21 v Újezdě nad Lesy zve všechny seniory 

na posezení ke „DNI MATEK“
10. 5. v jídelně MZŠ v Polesné ul. od 14:00 hod

K posezení jsme Vám připravili malé občerstvení 
a kulturní program, ve kterém se Vám představí děti 
z Újezda nad Lesy a zpěvem Vás potěší sopranistka 

Barbara Slezáková.
Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na společně strávené

odpoledne s hudbou, tancem a občerstvením.
Zdenka Vodová, Odbor občansko správní

ÚJEZDSKÝ periodický tisk MČ Praha 21

květen 2014

z d a r m a

ZPRAVODAJ

Zpravodaj opět nedošel!
Na základě četných stížností újezdských ob-
čanů nejen v Listárně, ale i v Podatelně úřadu,
a zejména kvůli opakovaným problémům 
s roznosem Zpravodaje Českou poštou, velmi
intenzivně projednáváme jiný způsob distri-
buce. Doufáme, že již v příštím čísle budeme
moci čtenáře informovat o novinkách v této
oblasti.  

Lucie Černá, šéfredaktorka ÚZ

Oslava ukončení 
II. světové války

s předáním čestných titulů

Program
Položení věnce u busty St. Krause
Vystoupení dětí z Masarykovy ZŠ
Předávání čestných titulů
Filmové medailonky oceněných občanů
Film „Újezd mýma očima“, natočený našimi dětmi
Beseda s čestnými hosty
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Sloupek zastupitelů

Aktuality z Rady MČ

Zaměřeno na životní prostředí

Šetření prodlouženo
V dubnovém ÚZ jste byli informováni
o dotazníkovém šetření, které MČ
Praha 21 realizuje prostřednictvím stu-
dentů středních a vysokých škol ke
zjištění spokojenosti se životem 
v Újezdě nad Lesy. Šetření je prodlou-
ženo do poloviny května.
Děkujeme všem, kteří věnují svůj čas 
k vyplnění dotazníku.

Iva Hájková, OŠKMA21

Plán oprav místních
komunikací 2014

V letošním roce budou opravy místních
komunikací probíhat ve třech fázích.
První fáze bude probíhat v rozmezí
dubna až června, druhá fáze bude probí-
hat v rozmezí července až září a třetí
etapa proběhne na přelomu října a listo-
padu.
1. Fáze – hlavní opravy místních komu-
nikací – bude rozdělena do dvou etap:
1. Etapa bude zahrnovat opravy velkých
výtluků nebo velkých porušení krytu vo-
zovky včetně shluku drobnějších výtluků
ve vozovkách s krytem z asfaltu (trvalý
povrch) nebo z asfaltového recyklátu
(VIALIT). Výše jmenované poruchy krytu
vozovky budou opraveny následujícím
způsobem: odstranění stávajícího asfal-
tového krytu v místě poruch s přesahem
minimálně 0,5 m, vyrovnání stávající
podkladní vrstvy a pokládka nové asfal-
tové vrstvy ACO 16+. V případě neúnos-
nosti stávající podkladní vrstvy bude tato
vrstva odstraněna a následně nahrazena
novou vrstvou ze štěrkodrti frakce 16/32.
2. Etapa bude zahrnovat opravy drob-
ných výtluků a trhlin ve vozovkách s kry-
tem z asfaltového recyklátu (VIALIT). Tyto
poruchy krytu budou opraveny nástři-
kem turbomechanizací s podrcením.
2. Fáze – oprava drobných poruch krytu
vozovky – bude zahrnovat opravy drob-
ných poruch krytu, které se projeví vli-
vem provozu a povětrnostních vlivů po
ukončení první fáze oprav.
3. Fáze – opravy krytu před zimou –
bude provedena před zahájením zimního
období nanesením nástřiku asfaltové
emul-ze s podrcením na místech s výsky-
tem prasklin. Toto opatření bude sloužit
jako prevence před vznikem výtluků vli-
vem zimního období.
Tabulku s termíny oprav naleznete na
www.praha21.cz.

Ing. J. Roušal, vedoucí OMI

Petr Duchek 
Minulé SZ ukázali voličům mnohé.
Pan starosta psal o pol. hnutí SÚL jako o založení opoziční
strany. Hm. Neznám takového blázna, který by zakládal
stranu pro opozici. Dále psal o poplivání Ústavy časopi-
sem SÚL. I jen samotná představa poplivání Ústavy ko-
munálním časopisem patří spíše k výplodu choré mysli.
Pí Čechová zase vyjevila své spirituálně masochistické
představy o jejím středověkém lámání v kole a paranoidně
rozmazala její neoprávněné upřednostnění inzerce v ÚZ
před inzercí KDU-ČSL. Pokud to tak nebylo, proč mi ne-
bylo umožněno došlou inzerci osobně ověřit?
Jednoznačné zneužití ÚZ ale předvedl ve svém primitiv-
ním projevu trafikant Jan Slezák. Hranici 1000 znaků vy-
hrazených pro SZ totiž se souhlasem cenzury překročil
téměř o 400!
Také se pochlubil, že za svá nesčetná a prohraná udávání
před ním hřbet neohnoucích občanů, nemusel platit ani
správní poplatek. Jak sám uvedl, fakt frajer.
Navíc Újezďákům naivně prozradil, že se mi pí Čechová
musela před přestupkovou komisí za své hulvátství a vul-
garismus omluvit. Honzo, díky!

Rozdělení ulic v Újezdě nad Lesy dle vo-
lebních okrsků pro volby do Evropského
parlamentu konané 23. - 24. 5. 2014
Ve dnech 23. a 24. 5. 2014 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Volební obvod
Praha 21 – Újezd nad Lesy je rozdělen do osmi volebních okrsků, které jsou nově číslovány
21001 - 21008. Voliči volí v okrsku příslušném jejich trvalému bydlišti. Adresa volební míst-
nosti je vyznačena na doručovací obálce, která bude  voliči doručena nejpozději do 20. 5.
2014. Volbu může volič  provést i jinde v ČR na základě voličského průkazu. Voličské prů-
kazy se budou vydávat v úředních hodinách od 8. 5. do 21. 5. 2014 na Odboru občansko-
správním, evidence obyvatel, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260. 

Okrsek č. 21001 – jídelna  základní školy – Polesná  1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Borovská, Brzická, Budčická,  Čankovská, Čekanovská,
Čenovická čp. 138, 190, 1026, 1027, 1140, 1400, 1445, 1589, 2167, 2316, 2340, Čížovská
čp. 382, 1211, 1212, 1252, 1253, 1264, 1265, 1503, 1787, Načeradecká, Načešická, Naho-
řanská, Nadějovská, Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, Netínská, Netušilská, Novohrad-
ská, Novolhotská, Pilovská čp. 216, 322, 324, 325, 333, 359, 370, 374, 377, 408, 411, 511,
1256, 1359, 1364, 1405, 1511, 1557, 1578, 1729, 1730, 1731, 2438, 2547,  Polepká, Po-
lesná čp.  181, 195, 197, 264, 265, 1283, Poličanská, Starokolínská čp.  302, 306, 308, 309,
312, 313, 314, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 403, 1078, 1143, 1144, 2230, 

Okrsek č. 21002 – jídelna  základní školy – Polesná  1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čelkovická, Čenovická čp. 2135, 2136, 2137, 2138, 2139,
2140, 2141, 2142, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2511,
Čentická, Čížovská  čp. 35, 145, 159, 193, 199, 255, 990, 993, 1042, 1074, 1352, 1398,
1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 2317, 2603, Dědická čp. 34, 205, 211, 212, 240, 243, 287,
293,  483, 987, 1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 233, 1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 82,
227, 253, 257, 258,  295, 435, 466, 485,486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547, 2543,  Do-
manovická čp. 39, 71, 72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1214, 1215,
1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465, 2341, 2342, 2343, 2344, 2479, 2480, 2481,
Ochozská, Okenská, Onšovecká, Oplanská čp. 160, 161, 163, 169, 1443, 1862, 2170, 2216,
2245, 2246, 2333, 2349, 2389, 2441, 2545, 2554, 2614, Pilovská čp. 133,156, 194, 254,
445, 1288, 2026, 2066,  Plhovská, Podlužanská, Polenská,  Polesná čp. 1690, Polešovická,
Políkenská, Poříčská,  Račiněveská čp. 176, 235, 296, 1329, 2444, 2535, 2536, 2541, 2542,
2544, 2566, 2567,  Radimská, Ranská, Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 151, 158,
167, 282, 447, 1004, 1151, 2287, 2350, Ratajská čp. 89, 270, 1254, 1255, 1274, 1276,
1329, 1344, 1585, 2556, Starokolínská  čp. 32, 40, 101, 131, 132, 174, 178, 183, 192, 220,
238, 242, 292,  311, 315, 317, 407, 425,  1305, 1488, 1510, 1568, 1685, 2529,

Okrsek č. 21003 – zasedací síň úřadu MČ – Staroklánovická  260
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 1853, 2558,  Holšická
čp. 262, 288, 290, 477, 1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 1173, 1244, 1327,1348, 1365,
1372, 1395, 1403, 1413, Hrádková čp. 530, 531, 532, 539, 547, 1006, 1007, 1016, 1110,
1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 1497, 1536, 1558, 1594, 1599, 1803, 2550, č.
ev. 183  Hulická čp. 241,  271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374,
1449, 1468, 1469, 1535, 1576, 2393, č.ev. 194, Chabeřická, Chmelická čp. 510, 578, 579,
580, 581, 601, 613, 614, 615, 619, 630, 697, 1070, 1133, 1338, 1356, 1367, 1379, 1386,
1545, 1563, 2345,  Chotěnovská čp. 604, 606, 607, 634, 635, 680, 997, 999, 1054, 1154,
1155, 1337, 1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 1441, 1453, 1533, 1543, 1566, 1822,
2526, 2540  Chotouchovská, Chvalečská čp. 1258,   Novosibřinská čp. 97, 100, 111, 112,
118, 120, 121, 122, 140, 173, 206, 210, 459, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 1296 , Po-
lesná čp. 90, 2229, Soběšínská, Staroklánovická, Starokolínská čp. 48, 84, 85, 95, 96, 98,
117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 189, 482,  Sudějovická čp.  406, 1389, 1399, 2602,
2640, č.ev. 208, Toušická čp. 569, 572, 573, 574, 575, 1077, 1152,  Třebětínská, Tucho-
tická, Týnecká, Velebného čp. 1034, 1035, 1036, 1037, 1142, 1821, 2306, Zaříčanská čp.
597, 640, 642, 643, 645, 646, 653, 1166

Okrsek č. 21004 – mateřská škola – Lišická  1502, pavilon I.
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 1198, 1200, 1210,
1226, 1291, 1292, 1852, 1856, 2332, 2405, 2518, 2559, 2572, 2598, č. ev. 81, Holínská,
Holšická čp. 259, 463, 492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024, 1029, 1052, 1066, 1069,
1072, 1130, 1174, 1198, 1332, 1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541,
1542, 1551, 1552, 1593,  2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 2233, 2382, 2518, 2553, 2574,
2594, č. ev. 130, 163,  Hrádková čp. 248, 275, 294, 467, 518, 536, 549, 1011, 1017, 1095,
1111, 1237, 1238, 1261, 1271, 1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447, 1450,
1500, 1582, 1897, 2169,  2174, 2179, 2247, 2299, 2303, 2362, 2447, 2533,  č.ev. 181, Hu-
lická čp. 246, 279, 456, 494, 515, 516, 517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158, 1223, 1239,
1241, 1249, 1281, 1289, 1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 1368, 1415, 1537,1814,
2360, 2641, 2642, č. ev., 190, 194, 410,  Kácovská, Kalská, Klešická, Kojická, Kynická, No-
vosibřinská čp. 102, 103, 105, 106, 115, 116, 119, 123, 124, 153, 665, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 722, 728, 729, 733, 734, 735, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859, 860,
861, 863, 864, 865, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885,  973, 978, 1014,
1104, 1107, 1199, 1229, 1236, 1245, 1277, 1315, 1318, 1320, 1380, 1383, 1467, 1475,
1501,  2236, 2266, 2361, 2571,  Sudějovická čp. 251, 1162, 1428, 2226, 2353, 2380,   Su-
lovická, Svojšická, Valdovská, Valská, Vanická, Veletovská, Velimská, Veská, Vlkanovská,
Vranická, Všeňská, 

Okrsek č. 21005 – muzeum - Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300
Do tohoto volebního okrsku patří ulice: 
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 1179, 1534, 1579, Dobrovická čp. 58, 177, 524,
1595, č.ev. 55, Dobřichovská čp. 147, 148, Domanovická č.p. 512, 513, 527, 1025, 1073,
1106, 1109, 1120, 1122, 1125, 1126, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739,
1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749,1889, 2595, č.ev. 405, Do-
nínská, Dražická, Druhanická, Dubinská, Hořejšího, Chmelická čp. 75, 92, 552, 553, 556,
1129, 2473,  Chotěnovská čp. 200, 215, 1484, 1485, 1546, 2546, Chvalečská čp. 1259,
Chyjická, Ježovická, Na Božkovně, Oplanská čp. 278, 284, 2291, 2339, Račiněveská čp.
1887, Rápošovská čp. 108, 979, 1884, 2311, Ratajská čp. 143, 146, 149, 221, 222, 270, 464,
504, 505, 507, 1267, Ratbořská, Ročovská, Rohozecká, Roklova, Rozhovická, Rožmitálská,
Starokolínská čp. 42, 54, 59, 66, Staroújezdská, Šlitrova, Talmberská, Toušická čp. 546, 550,
557, 558, 560, 562, 564, 565, 566, 1310, 1452, 1473, 2555, č.ev. 248, 256,  Velebného čp.
1961, 1962, 1963, 1964, Vobrubova, Weissova, Zaříčanská čp. 654, 

Okrsek č. 21006 – mateřská škola – Lišická 1502, pavilon II.
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 803,804, 866, 867, 869, 870, 1257, 1260, 1270,
2600, Lánovská, Lišická, Lomecká, Lozická, Lstibořská, Lukovská, Luníkovská, Lutínská,
Zalešanská, Zámělská, Zápolská, Zaříčanská čp. 657, 659, 664, 693, 1819, 1866, 2354,
2397, 2398, 2446,  Zbyslavská, Zbýšovská, Zbytínská, Zlivská

Okrsek č. 21007 – středisko osobní hygieny  – Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608,
1609, Žíšovská, Živonínská, Žiželická, Žlebská

Okrsek č. 21008 – mateřská škola – Žárovická  1653
Do tohoto volebního okrsku patří ulice: 
Machovická, Malešovská, Malotická, Novosibřinská čp.972, Žárovická, Žehušická, Žere-
tická, Žherská, Žichlínská

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
10. května Církvická x Ochozská

Holšická x Sudějovická
24. května Dědická x Ranská

Rohožnická (parkoviště Albert)

Patří: starý nábytek, pohovky, gau-
če, koberce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové
předměty (např. staré bojlery).

Nepatří: živnostenský odpad, ne-
bezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, moto-
rové oleje a obaly od nich), biood-
pad, 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. Nejtková -  tel: 281 012 943

Rada na svém 89. a 90. jednání 
- schválila příspěvek 50 000 Kč na po-

řádání akce Čarodějnice
- ukončila blokaci prodeje bytů v ná-

stavbách domů čp. 1627 a 1629
- nesouhlasila se změnou využití 

územního plánu hl. m. Prahy v k.ú. 
Újezd n. L. na parc. č. 1909 z LR 
(lesní porost) na OB (čistě obytná)

- vzala na vědomí postup projekčních 
prací na Skautské klubovně Rohožník

- schválila opravu bytu v Žíšovské ulici 
čp. 1628 za cenu 216 235 Kč

- schválila zakázku malého rozsahu na 
opravu veřejných komunikací v Újez-
dě nad Lesy

Michal Hartman / Otevřený Újezd
V dubnu jsem opět využil kontejner na rostlinný odpad
oznámený ve Zpravodaji a na webu MČ. Funguje vždy jed-
nou na jaře a na podzim na několika stanovištích. Do-
plňuje systém hnědých domovních nádob a bezplatného
sběrného dvora v Běchovicích. Logicky lze očekávat, že
odpad nebudeme „potkávat“ v lese nebo na kraji ulic.
Někteří se spolu se svým postarají i o obecní záhon před
vrátky či plotem. Jde jistě o otázku kultury a vnímání. Na
opačném pólu stojí soused, který si vymete listí ze dvora
na obecní chodník. Mnozí ale chápou, že energie investo-
vaná do okolí se nám nakonec více než vrátí.  Společnost
funguje na vzájemné prospěšnosti. Obec nám dobrovolně
pomáhá bezplatnými kontejnery. Anonymní i známí dob-
rovolníci uklízejí před vrátky nebo les, kam rádi chodí na
procházky. Všem patří veliký dík. 
Děkuji D. Slabochové, která se vzorně starala o naše sta-
noviště, a že jsem si s ní mohl hezky popovídat o újezdské
problematice  stejně jako se sousedy, se kterými jsme se
při akci potkali.

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Na začátku volebního období jsem tehdy ještě člena rady
MČ a zastupitele Věcí Veřejných p. Duchka na jednání
Rady nazvala „takovým malým hajzlíkem.“ Přestože jsem
k tomu měla důvod, okamžitě jsem svého výroku litovala.
Ne proto, že bych si to o něm přestala myslet, ale proto, že
jsem zašla příliš daleko. Na přestupkové komisi, kam 
p. Duchek celou věc nahlásil, jsem se mu omluvila, neboť
si myslím, že bychom se urážet neměli. Obzvláště, pokud
zastáváme  veřejné funkce a třebaže sedíme u stolu s jak-
koliv velkým hajzlem. Pan Duchek sice na zastupitelstvu
pyšně prohlašoval, že jsem se mu omluvit MUSELA, ale to
vem čert. To je pan Duchek. A je úplně jedno, zda za
stranu Věci Veřejné, nebo S...Ú...L...

Pavel Roušar / Otevřený Újezd

Hluboko pod ním krásný dol,
temné jej hory vroubí kol,
lesů věnec objímá.
Jasné jezero dřímá
u středu květoucího dolu.
Nejblíž se modro k břehu vine,
dále zeleně zakvítá,
vždy zeleněji prosvítá
až posléz v bledé jasno splyne.

Poznali jste verše z Máchova Máje? Nejsou sice ty nejzná-
mější z úvodu či závěru, ale čiší z nich okouzlení krajinou,
které je - kromě romantického příběhu - hlavním smyslem
slavné básně. Myslím si, že nezaškodí si připomínat, že
krása je všude kolem nás. Přímo neovlivníme světovou kli-
matickou změnu, ani hrozící konflikt na rusko - ukrajin-
ské hranici. Ale můžeme ovlivnit své nejbližší okolí -
krajinu, kudy procházíme, ulici, v níž bydlíme, vztahy 
k lidem i k přírodě. A zcela jistě je odpovědností každého
z nás, zda tam, kam šlápneme, zbude spoušť nebo ale-
spoň kousek krásy a naděje. 
K máji Máchův Máj patří, tak vám přeji příjemnou četbu
celé básně i chuť přiložit ruku k dílu, aby krása okolo nás
nemizela.

V minulém čísle ÚZ jsme pochybili, když jsme neudrželi SZ místostarosty Slezáka na tisíci znacích. Omlouváme se za
malé porušení Pravidel vydávání ÚZ a nabízíme ostatním zastupitelům kompenzaci - každý může jednorázově využít
prostoru do 1500 znaků pro svůj další SZ. Kdybyste postrádali téma, navrhujeme předvolební otázku: “Co si myslíte 
o dopravě v Újezdě nad Lesy?” (Tentokrát výhody více znaků využil P. Duchek.)  L. Černá, redakce

- schválila konečné vyúčtování s fir-
mou Gastro web s.r.o. (předchozí 
nájemce) o úhradě dluhu ve výši 
49 789 Kč

- pověřila OMI a OŽPD na základě 
doporučení KŽP, která se zabývala 
nedobrým stavem rybníků v na-
šem k.ú., aby zajistila informace 
o tom, kdo je vlastníkem přítoků 
a rybníků

- pověřila úřad MČ Praha 21, aby po-
žádala MHMP o vyřešení výtoku 
kanalizace do lesa, přírodního 
parku a přírodní rezervace

Karla Jakob Čechová, místostarostka

Neplatíte daň
zbytečně?
Obecně závazná magistrátní vy-
hláška č. 19 /2013 osvobozuje od
daně z nemovitosti pozemky a ob-
jekty, dotčené povodněmi v červnu
2013. Na území Újezda n. L. došlo
také k zatopení některých nemovi-
tostí. Zda osvobození od daně platí
i ve Vašem případě, si dohledejte
na www.praha.eu, kde naleznete
vyhlášku v plném znění i s přílo-
hami.                                         - red-

Knihovna se zavírá
Upozorňujeme čtenáře, že v době 

od 12. do 30. května 2014 
bude knihovna z důvodu revize 

knihovního fondu zcela uzavřena.
Na naše čtenáře se zase budeme těšit

začátkem června.

J. Kašparová, P. Jakubcová
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Značení kol
Elektronický bezpečnostní
identifikační systém pro
jízdní kola
Máte jízdní kolo nebo
elektro-kolo? Chcete ho uch-
ránit před zloději? Využijte
grant Ministerstva vnitra
ČR, který získala Městská
část Praha 21 v rámci Pro-
jektu prevence kriminality.
Prvním 100 zájemcům bude značení
kola poskytnuto za poplatek 100 Kč se
zápisem do mezinárodního registru Da-
tatag.
Kam můžete s kolem přijít a nechat si
ho označit?
• Na akci Den Země 16. 5. 2014 od 13 

- 19 hod na sportoviště v Čentické 
ul., Újezd n/L 

• Do prodejny Wagner Bicykles, V Li
pách 91, Praha - Koloděje, objednací 
termíny od 19. 5. – 23. 6. 2014, tel: 
281 973 636 nebo 602 667 600, 
www.wagner.poznej.cz

Jaké kolo můžete nechat označit a za-
psat do registru?
• Cena kola vyšší než 10 000 Kč 

a mladší 8 let 
Komu je akce určena a co mám mít
sebou?
• Občanům s tr. pobytem v Újezdě n/L

Občan roku 2013 
doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc.
Absolvent Přírodově-
decké fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze –
obor hydrogeologie
(1959, CSc. 1968). 
Pracoval v hydrogeolo-
gickém oddělení Ústřed-
ního ústavu geologic-
kého (nyní Česká geolo-
gická služba) v Praze
(1959–1991), dlouhodo-
bě pracoval na experti-
zách v Iráku a v Nika-
ragui. Byl vedoucím 
Katedry hydrogeologie
a inženýrské geologie
na Přírodovědecké fa-
kultě UK v Praze, ředitelem Ústavu hydrogeologie, inže-
nýrské geologie a užité geofyziky na téže fakultě. Byl
členem výkonného výboru Mezinárodní Asociace hydro-
geologů (IAH), předsedou komise pro hydrogeologii
tvrdých hornin téže asociace a prezidentem Českého ná-
rodního komitétu IAH. Kromě dřívějších ocenění mu byla
roce 2009 udělena Cena Oty Hynie, čestné členství IAH 
a Cena Asociace hydrologů Indie. Osvědčil se jako organi-
zátor či spoluorganizátor mezinárodních a českých konfe-
rencí, řešitel či spoluřešitel mezinárodních projektů.
Přednášel na řadě zahraničních univerzit, na českých 
a mezinárodních kongresech i konferencích. Je autorem 

Újezdská akademie, V. semestr
19. 4. - 31. 5.  
KERAMIKA JANA PILNÉHO
Výstava keramických prací újezdského
občana Jana Pilného. Pro skupiny je
prohlídka možná i mimo uvedenou
dobu po dohodě na 
e-mailu keramika@pilny.cz

Občan roku 2013 
Petr Mach
- Přistěhoval se do Újezda v březnu 1989 a od té doby na 

naši MČ nedá dopustit.
- Před časem byl po dobu cca 10 let předsedou organizace 

zahrádkářského svazu. 
- Mnozí si jej pamatují jako újezdského zastupitele.
- Rok působil jako újezdský starosta.
- Po pauze, kterou 

si ve svém veřej-
ném životě sám 
naordinoval, se 
vrátil jako člen Ko-
mise volnočaso-
vých aktivit, člen 
Komise dopravní 
a znovu pracuje 
ve výboru zahrád-
kářů.

Svým osobitým způsobem přispívá ke zkulturnění našeho
života. Ve spolupráci se Zdenou Ladovou založili velmi
úspěšný projekt - Akademii volného času, kde se chystá již
V. semestr. S Janem Petrasem spoluzaložil Filmový klub
F21; představují zde újezdské veřejnosti filmové lahůdky 
a autory českého filmu. Kromě tohoto filmového projektu
inicioval založení filmového kroužku v Masarykově ZŠ, kde
se děti s podporou J. Petrase samy učí tvořit filmy. A aby
kompenzoval své kulturní a intelektuální počiny sportem,
pořádá sérii cyklovýletů, prezentovaných pod souhrnným
názvem Na kole kolem... 
Nestačí? Ještě chcete další důvod k tomu, proč byl oceněn?
Tak například: Petr Mach se právě významnou měrou po-
dílí a usiluje o vybudování sportoviště na Rohožníku, plá-
nuje různá autorská čtení v Místní knihovně aj. A jak sám
skromně dodává: „Jen postrkuji věci kupředu“. Důležití
jsou lidé, kteří se mi jako dobrovolníci pravidelně hlásí, že
by o hřiště chtěli pečovat a kdypak už to bude. Mám
obecně takovou filozofii, že odmítám to stokrát uvedené
„Újezd je pouhá noclehárna..“. Není! Je to místo k životu,
jako každé jiné, žije zde 10 tisíc lidí. A je jen na nás, jestli se
tady budeme chtít něčím zabývat a zabavit. Zkrátka, jaké

si to tady uděláme, takové to bude.
Občas bych uvítal, kdyby se našlo víc
takových, kteří se do něčeho pustí,
třeba se mi líbí počiny Mamin, Ra-
ráška anebo různých sportovních
sdružení. Já osobně všechny ty věci
dělám proto, že mne baví. Ocenění
nepřikládám velký význam, možná
je to i tím, že letos oslavuji dost vy-
soké a kulaté životní jubileum. Ale že
by moje žena měla mít jednou na
hrobě epitaf „Vdova po občanovi
roku 2013 P.M.“, to mne nebere. Ra-
ději bych spolupracoval s někým
mladším, kdo to po mně vezme dál.“

Lucie Černá

Čestný občan Újezda nad Lesy 
plk. Ing. Oldřich Pelčák
Od roku 1969 sloužil v československé armádě jako velitel
roje v hodnosti
nadporučíka. V ro-
ce 1971 získal kva-
lifikaci pilota 1.
třídy. Od září 1972
začal studovat 
v Rusku - Moninu
na vojenské letecké
akademii J. A. Ga-
garina. V roce 1975
obdržel medaili Za
službu vlasti.
V roce 1976 byl vy-
brán do programu
výběru kosmonau-
tů Interkosmos. Společně s V. Remkem se stal jedním ze
dvou československých kosmonautů – kandidátů. Tito dva
odjeli do SSSR a absolvovali výcvik ve Středisku přípravy
kosmonautů J. A. Gagarina, tzv. Hvězdném městečku. Spo-
lečně s ním zde byla i jeho rodina, žena Hana a synové 
Oldřich a Miloš.. Po ukončení náročného výcviku, počát-
kem roku 1978, bylo z Prahy určeno, že Pelčák bude čle-
nem záložní posádky a do kosmu poletí V. Remek.
Po návratu do vlasti působil dále ve velitelských funkcích
a poté byl zkušebním pilotem Leteckého zkušebního od-
boru Vzdušných sil AČR v Praze-Kbelích. Od roku 1999 je 
v důchodu a ochotně se zúčastňuje různých setkání po-
pularizátorů kosmonautiky. V letech 2013 až 2014 se ak-
tivně zapojil do politiky ve SPOZ.
Je autorem knížky Klukovské sny u nakladatelství Albatros.
Vede časopis pro Svaz letců. 
Pochází z Kyjova, do Újezda nad Lesy se přistěhoval za
svou manželkou Hanou.

Vážení občané, dovoluji si vás opět jmé-
nem vedení zhotovitele stavby „Moder-
nizace trati Praha Běchovice – Úvaly“
stručně informovat o postupu výstavby
v měsíci květnu 2014. Úvodem mohu
konstatovat, že dosavadní práce probí-
hají plně v souladu s plánovanými har-
monogramy.
• Dne 8. 4. se kolejová výluka přesu-
nula na kolej č. 1 (směr Úvaly), která po-
trvá nepřetržitě do 9. 6. 2014. V této
výluce bude rekonstruován železniční

spodek, především v prostoru nástu-
piště. Pokračuje výstavba podchodu pod
kolejí č. 1 a realizace nového úrovňového
nástupiště u této koleje. Během vý-
stavby nového nástupiště o délce 170 m
bylo nutné pro přístup a odchod cestují-
cích ze směru Praha – Úvaly zřídit pro-
vizorní přístupovou komunikaci a pře-
chod ke koleji č. 0 k provizornímu ná-
stupišti. Tento přístup je veden po lesní
cestě – cyklostezce s přechodem do ko-
lejiště za nově budovaným nástupištěm

směrem na Prahu.
• Vzhledem k plnému rozvinutí prací
v prostoru zastávky na „újezdské“
straně je pro zajištění pohybu staveništ-
ní mechanizace a zajištění plynulosti au-
tobusové dopravy nutné podstatně ome-
zit možnost parkování v ulici Staroklá-
novická.
• Na „klánovické“ straně zastávky je
z obdobných důvodů, především pokra-
čující výstavby podchodu a pro zajištění
přístupu cestujících do/z stávajícího

Nové výstavy v Újezdském muzeu
5. 6. - 6. 9.  PODOBY LÁSKY
Fotografická a výtvarná soutěž od předškol-
ního do seniorského věku pro skupiny i jed-
notlivce. Uzávěrka přijímání prací je 12.
května na Podatelně MČ Praha 21. 
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 5. 6. od
17 hodin v Újezdském muzeu.

Výstavy jsou přístupné každou sobotu
od 13 do 17 hodin v Újezdském muzeu
v prostorách Polyfunkčního domu
Level.

Za Újezdské muzeum 
Eva Danielová

Na světě je nový semestr Ú. A. – od 22.
září se opět začnou paralelně vedle
sebe, vždy v pondělí od 10. hodin, stří-
dat dva cykly přednášek. Tím prvním
budou již tradiční Osudová setkání  
s lektorkou PhDr. Janou Jebavou (začne-
me o J. Zrzavém a následovat bude F.
Kupka, C.  Monet, A. Modigliani, E. Ma-
net, R. Santi, P. Cézane a zcela mimo vý-
tvarný svět: Řád svobodných zednářů –
cesta k poznání sebe sama).
Druhým cyklem bude téma hudby:
Kouzelným světem hudby nás provede
významný český muzikolog a uznávaný

propagátor prof. Zdeněk Bednář.  Na
jaře bychom pak - přes černošské pra-
covní písně a spirituály, přes jazz, rock-
and roll, taneční muziku a muzikály -
pokračovali do žhavé současnosti.   
Bližší podrobnosti oznámíme zájem-
cům až v prázdninovém čísle Újezd-
ského Zpravodaje.  Rozhodně platí, že
zveme širokou veřejnost, v případě záj-
mu bychom opět využili laskavého po-
zvání do Levelu, ceny se nemění, těšení
je vzájemné.
Tak tedy – na shledanou! 

Petr Mach - KVA

• Sebou cyklistické kolo, občanský 
průkaz, doklad o zakoupení 
(v případě, že doklad o koupi kola 
nemáte, bude k dispozici čestné pro-
hlášení vlastníka)

Datatag „neviditelný“ UV PRO systém
pro kola nabízí více prvkový přístup 
k identifikaci, která výrazně znepříjem-
ňuje život profesionálním zlodějům.
Tento systém lze velmi jednoduše apli-
kovat na vaše kolo. Obsahuje viditelné 
i ukryté identifikátory včetně nejmo-
dernějšího UV nátěru, který neviditelně
označí vaše kolo a dává mu unikátní
identifikaci. Datatag úzce spolupracuje
se státní i městskou polici, kterou vy-
bavuje čtecími zařízeními, poskytuje
jim přístup k registru a  pravidelná ško-
lení. 
Více informací na www.datatag.cz 

Blanka Horká, ÚMČ Praha 21

Představujeme nově oceněné občany Újezda nad Lesy
a spoluautorem více než 210 publikovaných prací v čes-
kých a mezinárodních odborných časopisech a sbornících
konferencí, řady zpráv a posudků v oboru hydrogeologie 
a životního prostředí, redaktorem konferenčních sborníků,
monografií a publikovaných hydrogeologických map.
V poslední době (2007) editoval spolu s Johnem Sharpem
(USA) obsáhlou monografii "Groundwater in Fractured
Rocks" (Podzemní vody v puklinových horninách - 647 str.),
shrnující výsledky sympozia účastníků z 22 zemí s úvod-
ním příspěvkem "Hydrogeologie puklinových hornin z jed-
notlivých puklin po regionální přístupy. Současný stav 
a budoucí výzvy".
V roce 2012 vydal jako hlavní autor monografii "Podzemní
vody České republiky. Regionální hydrogeologie prostých 
a minerálních vod - 1143 str.". Publikace sestává z 5 hlav-
ních oddílů (s 335 obr. a 53 tabulkami), zabývajících se vše-
obecnými rysy hydrogeologie podzemních vod a roz-
šířením vod na území Česka a dále praktickými hledisky
výskytu těchto vod na státním území a v okolním středo-
evropském prostoru. Publikaci doplňuje rejstřík lokalit, 
hydrogeologických a geologických termínů, anglický rej-
střík a 12 volných příloh, zahrnujících přehledné a shrnu-
jící geologické a hydrogeologické mapy a řezy.   
Narodil se v roce 1936 a více než padesát let má vazbu 
na Újezd nad Lesy. Nejprve sem jezdil jako „chatař“ a poz-
ději se zde stal majitelem rodinného domku, kde bydlí.

Klánovické nádraží - informace o postupu výstavby a nutných opatřeních
podchodu, nutné částečně omezit mož-
nost parkování směrem ke kolejišti.

Závěrem opětovně připojuji žádost 
o vaši zvýšenou pozornost a opatrnost
při pohybu staveništěm, zejména v ko-
lejišti při cestě z/na provizorní nástu-
piště. 
Za dočasná omezení se předem omlou-
váme.

Tomáš John, ředitel stavby, 
Viamont DSP a.s.

DEN ZEMĚ 
v Praze 21 

Odbor život-
ního prostře-
dí a dopravy
ÚMČ Praha 21

pořádá v pátek dne 16. května 2014
od 9:30 do 19:00 hod oslavu Dne
Země, která se koná na Multifunkč-
ním sportovištiv Čentické ul., Praha 9

Újezd nad
Lesy. 

Dopolední pro-
gram je určen především školkám 
a školám a od 13.00 hod do 19.00
hod bude moderovaný program pro
veřejnost. V různých stáncích se se-
známíte s ekologickou tématikou,
bude zde ukázka dravců, ukázka vý-
cviku psů Městské policie, projížďky
na koních, vystoupení cirkusu Jung,
vystoupí hudební skupina Roxette
tribute a Abba show a během ukázky
letu horkovzdušným balonem se
budte moci vyfotit se se vzducholodí.
Součástí akce bude poradenství např.
dotace zelená úsporám, označování
kol čipem se zařazením do policejní
databáze, možnosti pojištění kol, 

poskytnutí první pomoci, měření
cholesterolu a cukru, zdravá výživa –
změření tuků atd. 
Zároveň se budou na akci vyhlašovat
výsledky soutěže ve sběru víček od
PET lahví. Do sběru se zapojily MZŠ
Újezd nad Lesy, ZŠ Běchovice a ZŠ Ko-
loděje. Vysbíraná víčka se předají Mo-
nice Henčlové z Běchovic, která má
nevyléčitelnou nemoc a je ochrnutá
na celé tělo. Vysbíraná víčka si Mo-
nika převezme na Dni Země a prode-
jem získá finanční prostředky, které
jí alespoň trochu pomůžou v boji
proti nemoci. Přispějte  i vy ostatní 
a doneste na Den Země víčka od PET
lahví.
Zároveň bude na akci probíhat sou-
těž dětí o nejhezčí masku - první cena
tablet. Více informací se dozvíte na
www.praha21.cz a z plakátu, který je
přílohou Zpravodaje. Dále se o akci
dozvíte z vý-
věsek,

které jsou
umístěny ve
správním obvodu Prahy 21.
Všichni jste srdečně zváni. 

Martina Nejtková, OŽPD 
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Zapojte se do Svátku
sousedů a poznejte
svého souseda
Již od roku 2006 se na různých místech České republiky scházejí koncem května
občané s cílem poznat více své sousedy v domě, ve své ulici, v okolí. Připojují se
tak ke Svátku sousedů, jehož myšlenka vznikla v 90. letech ve Francii a hned se
rozšířila do dalších měst, vesnic a domovů. „Je to způsob, jak najít přátele mezi
těmi, kdo bydlí hned vedle nebo naproti," říká zakladatel tradice Atanas Perifen. 
Neznáte své sousedy? Nevíte, kdo bydlí ve Vaší ulici? Je to důvod pro zapojení do
Svátku sousedů, který je prvně pořádán v Újezdě nad Lesy v sobotu 31. května.
Napečte, uvařte nebo jen poseďte se sousedy. Možná mezi nimi najdete nové přá-
tele nebo zjistíte, že nedaleko Vás bydlí osamělý člověk, který potřebuje pomoc.
Pokud se Vám podařilo uspořádat setkání sousedů, můžete poslat fotografie na
emailovou adresu: iva.hajkova@praha21.cz. 

Iva Hájková, OŠKMA21

Chystáme se na vý-
ročí Masarykovy ZŠ
Letos 1. září oslaví škola 80 let od
svého vzniku. Připravujeme několik
akcí, kterými chceme připomenout
tuto významnou událost. Vyvrchole-
ním bude „Den otevřených dveří“
obou současných školních budov v so-
botu 27. září 2014.
Chystáme výstavu dobových fotografií
a učebních pomůcek, vystoupení žáků
a řadu ukázek současné výuky.  Bu-
dete mít možnost stát se opět žáky
školy, vyzkoušet si a porovnat změny,
kterými vaše-naše škola za 80 let pro-
šla. Zveme všechny bývalé i současné
učitele a zaměstnance školy, žáky 
a přátele školy. Pro vzájemná setkání
připravíme „retro kavárnu“ provozo-
vanou žáky a chystá se pár překvapení.
Tímto Vás žádáme o laskavou pomoc:   
- pozvěte a informujte své okolí    
- zapůjčte škole Vaše fotografie, vysvěd-
čení, žákovské knížky, učebnice aj.  

- uvítáme i jakoukoliv jinou pomoc - 
finanční, materiální, organizační 

Předem děkujeme a těšíme se na Vás.
Jménem všech zaměstnanců školy 

Mgr. Miroslav Kurka, ředitel MZŠ 
281 045 311, www.zspolesna.cz; vackova@zspolesna.cz

Další informace najdete na www.praha21.cz/kva

FILMOVÝ KLUB FK21
Úlovky z úklidu lesa

Letos jsme se vydali opět na školu v přírodě na Vysočinu do ves-
ničky Vřesník, která leží na nádherném místě a je obklopena
čistou, neporušenou přírodou. Stává se pro nás již tradičním
místem relaxace, odpočinku, zábavy, her a krásných zážitků.
V tomto roce nás čekal týden prožitý s naším kamarádem vod-
níčkem Vřesníčkem. Připravoval pro nás společně se svými ka-
marády z lesa spoustu zábavy, her, soutěží, vycházek, překva-
pení a také odměn a dobrot. Opravdu jsme se nenudili a neměli
jsme čas si ani zastesknout. Kromě vycházek do Kouzelného
lesa za skřítky, vílami, čarodějnicí a ostatními kamarády jsme
také jezdili na ponících, kteří bydlí v areálu, hráli si na hřišti,
plnili všechny možné úkoly a radovali se. Tak jak to má být. 
Jedním z nezapomenutelných zážitků byla určitě noční „bojov-
ka“, při které jsme potkali opravdové strašidlo, ducha Vřesdu-
cha!!!! Také jsme jedno odpoledne měli vodnický rej, kdy jsme se
společně proměnili v obyvatele vodní říše.
Všichni máme krásné zážitky, zažili jsme spoustu dobrodruž-
ství a hezkých chvil, na které budeme určitě dlouho a rádi vzpo-
mínat. Naučili jsme se pomáhat si a zjistili jsme, že jsme každý
úplně jiný. Hodně nás tento pobyt sblížil a už víme, že na ka-
marády se opravdu můžeme spolehnout. 
Vodníček se s námi poslední den přišel rozloučit, vytáhl dokon-

Avizované představení filmu režiséra J. Jaku-
biska – Na shledanou v pekle, přátelé se na
druhý pokus i s přislíbenou účastí scénáristy filmu
(dnes vrchního zemského a pražského rabína) Ka-
rola Sidona - přesunulo na 21. května !
Naše pozvání stále platí, vstupné je volné, ná-
sledná beseda s tvůrci bývá otevřená a podnětná.
Karol SIDON, vrchní zemský a pražský rabín,
ještě před svým nedobrovolným odchodem na stu-
dia do Heidelbergu spoluautor scénáře, v době na-
táčení zakázaný autor a chartista., je mimořádně
sugestivní a samorostlý vypravěč, rozhodně už jen
jeho přítomnost u nás bude mimořádným zážit-
kem. Tož tedy – na shledanou! 
Za KVA (Komise volnočasových aktivit) Petr Mach

Fotografie archivu FK21 připomíná předešlou ná-
vštěvu – režisér Josef Abrhám ml. přinesl svůj
film Hoteliér, ale přivedl i svého otce J. Abr-
háma. Večer byl opět náramnou oslavou tvůrců,
jakož i pozitivně, pozorně a vstřícně reagujících
diváků. Dostalo se nám opět poděkování a uznání
– obé jsme opětovali.

DĚTI A PARAZITÉ
Seminář pro rodiče ZDARMA

Zajišt́uje Útvar prevence Městské policie hl.m.Prahy
Pondělí – 19. května, 17:30-19:00, Centrum pro rodinu
Lomecká 656, Újezd nad Lesy 

BAZÁREK DÁME VĚCEM NAZDÁREK
Bazárek dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb
Přijd́ te si nakoupit krásné věci přímo od maminek.
Sobota – 24. května, 9:00-12:00, Multifunkční hřiště
Čentická ulice, Újezd nad Lesy 

DĚTI A ÚRAZY
Seminář pro rodiče ZDARMA
Zajišt́uje Útvar prevence Městské policie hl.m.Prahy
Pondělí – 26. května, 17:30-19:00, Centrum pro rodinu
Lomecká 656, Újezd nad Lesy 

CENTRUM PRO RODINU
program Květen

Unicef, poděkování
Děkujeme  rodičům, prarodičům a přátelům naší školy a újezdské veřejnosti
za finanční příspěvky na nákup panenek pro Unicef. Na letošním již 8. veliko-
nočním jarmarku bylo jednotlivými třídami a návštěvníky zakoupeno 84 pa-
nenek. Zapojením se do projektu Panenka Českého výboru pro UNICEF jsme
opět společně podpořili celosvětové programy očkování UNICEF. Velké podě-
kování patří třídním učitelkám, vychovatelkám a dětem z 1. až 5. tříd za ná-
padité vlastnoruční výrobky převážně s velikonočními motivy, a samozřejmě
také maminkám a babičkám za napečené slané a sladké dobroty.

V. Vacková, zástupkyně MZŠ

XIV. jarní úklid lesa,
který jsme vyhlásili
na sobotu 5. dubna

2014, „vynesl“ přibližně 300 kg odpad-
ků nasbíraných na okraji lesa a okolo
přístupových cest v oblasti mezi Pilov-
skou, Čentickou, Staroklánovickou 
a kolejemi. K tomu pár pneumatik, ka-
belů, stavebního materiálu a domá-
cího zařízení. Top nálezem byla zcela
nová dopravní značka „zákaz zasta-
vení“ a dva svazky klíčů. Značku úřad
vrátil Policii, pro ztracené klíče si mů-
žete dojít na Podatelnu MČ P21. Pod-
nět na úklid silničních škarp (Staro-
klánovická), směřovaný na správu sil-
nic, předáváme do KŽP.
Děkujeme všem účastníkům brigády 
a děkujeme MČ P21 za zabezpečení
pytlů, rukavic a odvozu nasbíraného
odpadu. Více info a fotky najdete na
našem webu v článku XIV. úklid Klá-
novického lesa
Pro zájemce, kteří se chtějí zapojit do
pilotní celonárodní akce Ukliďme
Česko ve dnech 16. a 17. 5. 2014, dopo-
ručujeme webové stránky organizá-
torů www.uklidmecesko.cz 

Zita Kazdová, Újezdský STROM
www.ujezdskystrom.info

HERNA pro děti s doprovodem
Pondělí 9-12, 15-17, Lomecká 656, Újezd nad Lesy
Středa 8:15-12:13, Českobrodská 1, Běchovice
Středa 9-12, Lomecká 656, Újezd nad Lesy

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Čtvrtek 9-12 Lomecká 656, Újezd nad Lesy
Pro děti od 2 let. Součástí je volná herna. Vstupné 60 Kč
Připravujeme
Zkušeností k respektování; Agrese je OK, násilí NE
Táta na roztrhání
Sledujte prosím webové stránky, registrovat se můžete na marketa@ne-
poseda.org
Aktivity projektu Centrum pro rodinu jsou podporovány  
www.neposeda.org, Městskou částí Praha 21 Újezd n/Lesy a Běchovice. 

Březnová školka v přírodě ve Vřesníku

ce svůj mokrý kapesník a my jsme mu slíbili, že na něj bu-
deme vzpomínat i doma a povyprávíme o něm mamin-
kám, tatínkům a všem, které máme rádi. Prý se těší za rok
na naše další kamarády!!!!!     Na shledanou ve Vřesníku!!!!              

Kluci, holky a paní učitelky z MŠ Sluníčko 

foto archiv MŠ Sluníčko
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Rádi bychom vás jménem Školního sportovního
klubu Újezd nad Lesy, oddíl atletiky, srdečně pozvali
na již 9. ročník závodu Běh o pohár starosty aneb Běh
za újezdskou sovou.
Letošní ročník proběhne v sobotu 17. 5. 2014 ve spolu-
práci s Městskou částí Prahy 21 a za velkého přispění
sponzorů. Více informací v přiložených propozicích.
Letos novinka – registrace přes internet! Po loňské úspěšné premiéře opět vy-
psaná kategorie pro všechny sportovní nadšence Běh pro radost.

Skřítkové z újezdského
lesa volají

Jak mnozí již vědí, v našem újezdském lese žijí lesní skřít-
kové. Ti jen jednou za rok vylézají ze svých lesních skrýší,
aby tak potěšili všechny děti, které se spolu s rodiči za
nimi vydají na trasu lesem dlouhou cca 2 km a průjezd-
nou i kočárkem. Je to jediný den v roce, kdy děti mohou
spatřit újezdské skřítky a pomoci jim plnit úkoly spojené
většinou s tématikou přírody. I letos na děti bude čekat
7 lesních skřítků a v závěru trasy strážce pokladu s lesní
vílou u truhly s pokladem.
V místě startu bude na děti čekat doprovodný program
– tanečky, písničky, malování a mnohé další. Během
naší akce proběhne na Multifunkčním hřišti dětský den
s volejbalem sportovního klubu SK JOKY. 
Koukněte na plakátek pod článkem :) Těšíme se na vás!
7 lesních skřítků, strážce pokladu a lesní víla

Iva Taške v.z.

Dětský den 
s volejbalem

Ještě než se vydáte po stopách skřítků, přijďte se podívat
na ukázku tréninku našich malých volejbalistů 
a zasoutěžit si o pěkné ceny. Současně bude probíhat
nábor dětí se zájmem o volejbal. Akce za podpory MČ
Praha 21 se bude konat 1. 6. 2014 od 10:00 hodin na Mul-
tifunkčím hřišti v Újezdě nad  Lesy.

Za SK JOKY, oddíl volejbalu Vás zve
Petr Plzenský, plzenskyp@seznam.cz, 732 954 394

Běh naděje popatnácté –
pozor, v neděli 18. května odpoledne

Květen je kromě jiného pro Klánovice i měsícem běhání pro
zdraví a pro dobrou věc – podporu výzkumu a léčby rako-
viny.
Letošní Běh však bude trochu odlišný. Ne náplní, ale termí-
nem. Běháme totiž tentokrát v neděli 18. května odpoledne.
Akce bude odstartována od klánovické školy. Zápisy začí-
nají ve 12.30 hodin, samotné běhy od 14.30 hodin. Opět
budou připraveny různé trasy. Běh naděje bude částečně
propojen s jiným sportovním podnikem, orientačním cy-
klozávodem Klánovické MTBO. Ten bude probíhat už od
rána.
Těšit se můžete na oblíbený knižní bazar naší knihovny, do-
provodný program s hudbou, občerstvení, sportovní sou-
těže.
Na své si přijdou běžci, cyklisté, sportovci na kolečkových
bruslích, chodci, rodiče s kočárky i lidé s pejsky.
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci,
která zasahuje do života mnoha lidí. Výtěžek běhu je celý vě-
nován na výzkum rakoviny. Nejen o rozdělení finančních
prostředků se můžete více dozvědět na webových stránkách
Běhu naděje.

Za organizační výbor
Jolana Fuchsová

Jaro pokračuje 
Klánovickým MTBO

Jaro nám pomalu vrcholí, dny se prodlužují a teploty vyzý-
vají k outdoorovým aktivitám. Květen ve stylu „Seriálu tří zá-
vodů pro Zdraví“ znamená Klánovické MTBO, které se již
pošesté uskuteční v neděli 18. 5. 2014 v areálu ZŠ Klánovice
a přilehlém Klánovickém lese pod záštitou pana starosty
Ing. Petra Soukupa. 
Letos poprvé bude závodní den Klánovického MTBO obo-
hacen o paralelní běžecký závod Běh naděje, který pořádá
ředitel ZŠ Klánovice PhDr. Michal Černý. Pokud se příznivci
aktivního odpočinku rozhodnou pro orientační cyklopro-
jížďku, a zároveň podpořit boj proti rakovině v rámci Běhu
naděje, mají zelenou – závody budou na sebe volně nava-
zovat. Vytěžte z vašeho nedělního dne co nejvíce, nepro-
pásněte příležitost vychutnat déle nádhernou zeleň
Klánovického lesa!  Více informací a přihlášky naleznete na
www.triprozdravi.cz. 
Samotný závod Klánovické MTBO je obohacen o závod ro-
dičů s dětmi, dětský mikroorienťák, lákavý doprovodný pro-
gram a tombolu. Závod má taktéž charitativní stránku,
kterou je podpora Klubu hendikepovaných cyklistů „Černí
koně“ z Úval. Závodníci i návštěvníci Klánovického MTBO se
mohou těšit na přátelskou atmosféru a profesionální ko-
mentáře našeho zkušeného moderátora. 
Program závodu začne již v 8:30 ráno registracemi závod-
níků, starty budou probíhat ve vlnách od 10 hod.  Nejmenší
závodníky vypustíme na trať mikroorienťáku v 10:40 a ka-
tegorie rodičů s dětmi se vydají na trať ve 12:30. Vyhlášení
vítězů proběhne kolem 14 hod tak, aby mohli zájemci o Běh
naděje ve 14:30 odstartovat společně s dalšími běžci. Sou-
částí programu bude i exhibice cyklotrialu a koncert kapely.
Ředitel celého „Seriálu tří závodů pro Zdraví“ Mgr. Ondřej
Brouček říká: „Naší snahou je nabídnout opravdu hodně
muziky za málo peněz. A to doslova.“ :) 
Přijďte se provětrat. Velice se na vás těšíme! 
Kompletní informace o našich závodech najdete na 
www.triprozdravi.cz.

Za tým „Tři pro zdraví“, Jana Péterová 

XV. KLÁNOVICKÉ JARNÍ KOLO
Zveme Vás na patnácté setkání přátel cyklistiky, kol, 

koleček a pohybu vůbec.

Co Vás čeká:
- účastnický list pro děti (je i odběrní poukázkou pro odměnu v cíli)
- lesní okruh s průjezdními kontrolami se soutěžemi
- v cíli pamětní list, odměna
- povinná přilba
- děti do 10-ti let v doprovodu dospělých
- účast na vlastní nebezpečí

Sobota  17. května  2014

Start  –  Klánovice, Blešnovská 766, 3:30 - 14:15 hod.

Organizují: &  dobrovolníci z řad cyklistů

N A  K O L E  K O L E M
Nadále platí nabízená mož-
nost spolupodílet se na
přátelských cyklo-výletech
po okolí, eventuálně s po-
užitím vlaků, či vlastní au-
todopravy i k vzdálenějším
cílům. Databáze kolegů cy-
klistů se bude plnit na ad-
rese rtepcham@seznam.cz,

odkud budou vycházet pozvání všem přihlášeným, a další
náměty můžete samozřejmě iniciovat i Vy, anebo se přidat
k těm našim – stačí se jen dobrovolně upsat, aby bylo komu
a kam pozvánky a náměty posílat.
A taky platí, že naše výlety jsou přátelské, radostné a poho-
dové, se zastávkami u pamětihodností, (jakož i restaurací)
za účelem poznání i posilnění. Není ovšem vyloučeno, že si
přes tuto databázi najdete i kolegy v jinačejší kategorii spor-
tování…

I tak - na shledanou!
Petr Mach - KVA

Datum: sobota 17. 5. 2014
Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově
Doprava: metro B - Černý Most, odtud bus 250 a 261 do Újezda n/L, zastávka  

Blatov, nebo bus 163 od metra A - 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 15. 5. 2014 do 24:00 hod 
na Results.BezeckeNadeje.cz
nebo u startu od 8:00 hod, nejpozději 30 min. před startem příslušné
kategorie. Běh pro radost se přihlašuje pouze na místě.
Doporučujeme všem přihlášky přes internet – urychlíte tím přihlašo-
vání i výdej startovních čísel.

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

Podmínky závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou k závodu potvrzují
startu: 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 vyhlašování me-

daile, poháry a ceny od sponzorů závodu, ostatní, kteří dokončí závod, 
obdrží drobný dárek v cíli ihned po doběhu. Kategorie broučků a be-
rušek se nevyhlašuje, ale každý obdrží odměnu ihned po doběhu v cíli.

Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží zdarma občerstvení, v místě 
startu si můžete zakoupit další 

Ostatní: závody jsou zařazeny do Poháru Pražských Běžeckých Nadějí 2014.
Běh pro radost je určen všem, kteří si chtějí přijít zazávodit, i kdyby to 
měl být jejich první závod.
V hlavní kategorii mužů a žen bude vyhlášen nejrychlejší běžec a běž-
kyně z Újezda nad Lesy.

Kategorie:
přípravka I - dívky 2007, 2008 300 m 9:00
přípravka I - chlapci 2007, 2008 300 m 9:10
přípravka II - dívky 2005, 2006 800 m 9:20
přípravka II - chlapci 2005, 2006 800 m 9:30
přípravka III  dívky 2003, 2004 800 m 9:40
přípravka III  chlapci 2003, 2004 800 m 9:50
berušky do 3 let 2011 a mladší 50 m 10:00
broučci do 3 let 2011 a mladší 50 m 10:10
berušky 4 - 5 let 2009, 2010 100 m 10:20
broučci 4 - 5 let 2009, 2010 100 m 10:30
vyhlášení I. bloku                                  10:40
Běh pro radost 18 - 100 let 800m 11:00
mladší žákyně 2001, 2002 800 m 11:10

Závodníci Kangsim
Dojang slaví

úspěšné jaro!
S příchodem jara se i v taekwondo rozjely soutěže Taek-
wondo extraligy a Národní Taekwondo ligy, a to v plném 
proudu. V březnu se újezdský tým prezentoval na prvním
turnaji sezóny - mezinárodně obsazeném turnaji Cobra Cup
v Praze a v celkové konkurenci více než 300 závodníků vy-
bojoval 13 medailí, z toho 7 zlatých! Na tomto turnaji se
předvedli naši zkušení závodníci a pěkně odstartovali svou
cestu za vytouženou cenou pro vítěze celého ročníku.

Náš závodní tým však tento rok posílili i vybraní cvičenci 
z mladší skupiny Draků a hned sedm z nich si vyjelo 
v dubnu vyzkoušet zápas na Aprílový turnaj do Humpolce.
A vstup do světa bojové složky taekwonda se jim vydařil na
výbornou! Pod vedením trenérů a s podporou starších, os-
třílenějších závodníků se těmto sedmi závodníkům podařilo
ukořistit 4 bronzové a 3 stříbrné medaile! Celkově se náš
tým umístil na tomto turnaji na skvělém druhém místě 
v soutěži oddílů. 

Všem závodníkům moc gratulujeme a přejeme mnoho dal-
ších úspěchů. Naše poděkování patří v závěru také oběta-
vým rodičům našich členů, kteří jsou ochotni strávit volný
víkend v hale či jakkoliv jinak pomoci. Děkujeme!

BĚH O POHÁR STAROSTY aneb
BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU

Fotogalerie: http://atlu.rajce.idnes.cz/Sova_19._5._2013_-_1._cast/

mladší žáci 2001, 2002 800 m 11:20
starší žákyně 1999, 2000 1600 m 11:30
starší žáci 1999, 2000 1600 m 11:30
vyhlášení II. bloku                                 11:45
dorostenci 1997, 1998 3300 m 12:00
dorostenky 1997, 1998 3300 m 12:00
ženy A  do 34 let 1996 - 1980 3300 m 12:00
ženy B  35 - 44 let 1979 - 1970 3300 m 12:00
ženy C  45 let a více 1969 a starší 3300 m 12:00
muži A do 39 let včetně 1996 - 1975 5500 m 12:30
muži B 40-49 let 1974 - 1965 5500 m 12:30
muži C 50-59 let 1964 - 1955 5500 m 12:30
Muži D  60 let a více 1954 a starší 5500 m 12:30

vyhlášení III. bloku po doběhnutí hlavního závodu

V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé kvalitní sportovní ob-
lečení firmy Joky.

Zuzana Olšanová, e-mail: Zuzana.Olsanova@cdt.cz, telefon: 607 148 116

Pavel Pospíšek, Kangsim Dojang
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Březnová aktivita KAS Bohoslužby 
českobratrské církve

evangelické
Kazatelská stanice Českobratské církve
evangelické Újezd nad Lesy upozor-
ňuje, že se bohoslužby z důvodu pro-
vozu Újezdského muzea konají každou
3. sobotu v měsíci v místnostech mu-
zea od 16.30 hodin.
Křty a svatby se konají v našem kostele
ve Škvorci. Prostory kostela lze naj-
mout i pro civilní svatby, případně kon-
certy.
Informace na tel. 
224 283 843 nebo na 281 971 554

PhDr. Miloš Schmidt

Dejte tisícovku 
a zjistíte, co pijete
PVK nabízejí majitelům studní zvýhod-
něné rozbory základních chemických
a mikrobiologických parametrů pitné
vody za smluvní cenu tisíc korun. 
V roce 2013 provedla laboratoř PVK
321 rozborů vzorků vod ze soukro-
mých studní a provedené rozbory
vody ukázaly, že 95 % analyzovaných
vzorků vod z těchto studní neodpovídá
alespoň v jednom parametru vyhlášce
č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hy-
gienické požadavky na pitnou vodu 
a četnost a rozsah kontrol pitné vody.
Nejčastěji byly nevyhovující mikrobio-
logické ukazatele. V některých přípa-
dech byly překročeny limity dusičnanů
(limit 50 mg/l) a také limity pro hod-
notu zákalu nebo železa. Součástí pro-
tokolu o výsledku analýzy je také
posouzení výsledků a v případě vzor-
ků, které překročí hygienický limit, zá-
kazníkům doporučíme vhodný postup
řešení pro zlepšení kvality vody. Sou-
časně PVK nabízejí rozbor pro kontrolu
kvality vody v domácích bazénech. 
Všechny rozbory provádí akreditovaná
laboratoř PVK - Útvar kontroly kvality
vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel:
221 501 110 nebo info@pvk.cz.     -red-

Za zdravím 
do Luhačovic

odjelo  4. dubna 28 členů Svazu posti-
žených civilizačními chorobami. V lá-
zeňském domě Praha strávili týden
intenzivní rehabilitací. 
Využívali všechny rehabilitační proce-
dury tak, jak jim předepsal lázeňský
lékař. Ve volných chvílích společně cvi-
čili a hlavně chodili na vycházky po
okolí (předepsaná terénní léčba). Po-
znali přehradu, krásné domy posta-
vené Dušanem Jurkovičem, lázeňský
park a okolní přírodu. Nezanedbali ani
společná večerní posezení s besedami
i tanečkem. Pobyt v Lázních Luhačo-
vice byl osvěžující pro všechny účast-
níky a již se všichni těší na jeho
opakování v roce 2015.Velikonoční

dílna se vydařila
Ve čtvrtek 10. dubna se zasedací míst-
nost úřadu proměnila v dílnu tvoři-
vosti, tentokrát na téma Velikonoce.
Děti i dospělí si mohli vyrobit krásné
velikonoční dekorace. Vyšívali jsme
přáníčka, různými technikami zdobili
vajíčka, z přírodních materiálů vyrá-
běli hnízdečka s keramickými ptáčky,
medové perníčky malovali cukrovou
polevou, osením jsme osévali ubrous-
kovou metodou předem ozdobené kvě-
tináče. Líbily se i roztomilé papírové
slepičky. Mohli jsme obdivovat jem-
nost vyvrtávaných vzorů a zručnost
paní Bergerové při drátkování kraslic.
Při tvoření byl čas i na „kus“ řeči a po-
povídání si.  Jsme moc rádi, že je 
o dílny tvořivosti stále větší zájem.
Vidět ve tvářích dětí i dospělých nad-
šení z vlastnoručně vytvořených deko-
rací je pro nás velkou odměnou.
Přípravy byly náročné, ale stály za to.
Děkujeme všem, kteří obětovali svůj
volný čas, nápady a nadšení a pomohli
tuto dílnu zorganizovat. A co dál? No
přeci dílna vánoční….

Za Komisi sociální politiky a zdravotnictví 
text a foto Bc. Radka Lipanovičová

Zahrádka v květnu

Na 30. března zajistila členka KAS paní
Vlasta Novotná návštěvu Židovského
muzea. Naší průvodkyní byla sympa-
tická paní Kuželová, díky které jsme
prožili odpoledne, na které asi nikdo 
z nás nezapomene. O životě Židů ví
všechno od narození až ke smrti. Pod
jejím vedením jsme si nejdříve prohlédli
najstarší pražskou synagogu - Starono-
vou. Byli jsme seznámeni s její historií,
architekturou a významem, vyslechli
pověst o Golemovi a  pokračovali  do
Španělské gynagogy, poté do Pinka-
sovy. Na jejích zdech jsou zapsána
jména  80 000 Židů umučených v kon-
centračních táborech, v patře pak vý-

kresy dětí z Terezína. Na Židovském
hřbitově jsme položili kamínek na ná-
hrobek rabiho Löwa a prohlédli si Ob-
řadní síň, věnovanou tématu medicíny
a nemocí v ghettu, úmrtí, židovským
hřbitovům a činnosti Pohřebního bra-
trstva. Poslední částí prohlídky byla
Klausova synagoga. Naše průvodkyně
stále poutavě vyprávěla, my vděčně po-
slouchali, i když čas vymezený pro-
hlídce dávno uplynul. V 17 hodin se
muzeum zavírá a my se museli rozlou-
čit - jak pravila jedna naše členka „bylo
to úžasné“ - dokonce tak, že chceme 
v budoucnu  tuto akci zopakovat.

Za výbor KAS I. Krajzingerová   

text a foto Eva Štrasmajrová

Květen známý „zmrzlíky s jejich hospo-
dyní Žofkou“, malými zmrzlíky čtrnáct
dní po velkých, ale jinak nádherný
měsíc plný květů a radosti z pěkně ros-
toucích rostlin všeho druhu. Letos s nej-
větší pravděpodobností hlavní vlna
květenství již bude minulostí, příroda je
o měsíc dopředu. Za více než čtvrtsto-
letí, co píšeme pár řádků do ÚZ, jsme
snad probrali vše, a také prakticky
všechny časopisy mají rubriku věnova-
nou zahradě, proto budeme rady uvá-
dět heslovitě a pouze na to, na  co jsou
nejčastější dotazy:

- v letošním roce je velký deficit vláhy,
proto zalévání je velmi důležité, zalé-
váme vodou teploty shodné přibližně 
s teplotou vzduchu. Zalévání  umožňuje
rostlinám čerpat živiny z půdy zároveň
s vláhou. Postřik provádíme zpravidla
po ránu, kdy se namočí jen nadzemní
část rostliny, tím zvýšíme vzdušnou
vlhkost, a tak se sníží výpar z listů 
a tolik nevadnou. 
- v tomto měsíci se také začíná rozmá-
hat plevel,  hyzdí vzhled, bere rostlinám
z půdy živiny a nesmíme dopustit, aby
vykvetl a vysemenil se, např. takový ža-
binec to umí velmi rychle.    
- na nově vysazených ovocných stro-
mech nenechte v prvním roce vyvinout
žádné plody, určitě s velkou lítostí květy
otrháte, oslabilo by to růst  stromu na
další roky.       
- po 15. květnu vysazujeme všechny
druhy letniček a trvalky již jen hrnko-
vané s kořenovým balem.
- rajčata  na záhony vysazujeme  šikmo,

aby si rostliny vytvořily  větší množství
kořenů, v případě tyčkových rajčat ne-
smíme zanedbat vylamování postran-
ních výhonků - zálistků, ani vyvazování
– nejlepší jsou spirály. Postranní výhony
vyrůstají v úžlabí listů a při vylamování
dáváme pozor, abychom nepoškodili
listy. Vylamujeme pouze prsty, nepou-
žíváme nůž. Po odkvětu prvého květen-
ství provedeme postřik proti plísni –
např. přípravkem Kocide. 
Rajčata přihnojujeme plným hnojivem,
kde jsou tři hlavní živiny:  dusík, fosfor,
draslík.  

- balkonovky  a choulostivé letničky ra-
ději  umístíme na určené stanoviště až
po 20. květnu, květiny z bytu postupně
vynášíme na stíněná místa pro letnění.
-  velká móda jsou bylinky, abychom je
měli stále po ruce, je nejlepší zasadit je
do truhlíků. Bylinky  rozdělíme podle
toho k čemu jsou určeny a dle mohut-
nosti růstu. Na grilovaná masa si zasa-
díme rozmarýn, tymián, bobkový list,
smil, dobromysl. Na čaje jsou máta, me-
duňka, mateřídouška, šalvěj, stévie. Do
salátů jsou pažitka, petrželka, svatolina,
bazalka, šalvěj. Rostliny vyšší, jako je li-
beček nebo fenykl, dáme do větších
nádob nebo na záhon. Bylinky sázíme
do substrátu bohatého na živiny a truh-
líky umístíme na teplé stanoviště.
Na Vaše osobní dotazy rádi odpovíme
na našich internetových stránkách
www.kvetyujezda.ic.cz

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy    
Blanka Exnerová      

Vážená redakce, po přečtení posled-
ního ÚZ, v němž místostarosta Slezák
zaútočil na zast. Duchka kvůli údaj-
nému lhaní ohledně hazardu v Újezdě,
jsem si řekl, že se také vyjádřím. Pan
Slezák píše, že radnice nemohla s ha-
zardem v Újezdě nic udělat a že nikdo
nic netušil o vzniku kasina ZIPO na Ro-
hožníku. Co na to říct? Nemusel jsem
ani moc hledat na www stránkách
ÚMČ, abych našel dopis starostům 
z magistrátu z května 2013, podle
něhož dostala radnice až 60 dní na při-
jetí usnesení ohledně hazardu. Dále

jsem našel zápis z veřejného
projednávání hazardu v Újez-
dě dne 29. 5. 2013. Podle
něho byli přítomni pouze zá-
stupci ÚMČ a provozoven, ni-
koliv občané! Jestliže radnice
nezajistila přítomnost ob-

čanů, bylo takové projednávání ne-
smyslné..... Zápis se pak záhy stal
podkladem pro Usnesení RMČ č. 72/
1286/13 už ze dne 4. 6. 2013. V něm je
doslova uvedeno, že RMČ nepřijímá nu-
lovou toleranci hazardu. ...Magistrátní
vyhláška pouze akceptovala rozhodnutí
RMČ, která tak vynechala možné pro-
jednání hazardu na zastupitelstvu MČ
koncem června!
Tak mi, prosím, vysvětlete, jak je možné,
že nešlo nic udělat a že jste (RMČ) nic
netušili?

Ing. Bc. Tomáš Černoušek Ph.D.

Dobrý den, vážení, že je apríla, ok! Ale že APRÍL bude i v dubnovém ÚZ, TO BLA-
HOPŘEJU! Po jeho přečtení mě pár věcí nadzvedlo, hlavně jeden článeček, a tak
vám posílám svou reakci s dotazy do listárny: 
Plné huby demokracie - s týdenním zpožděním jsem měl ve schránce dubnový
ÚZ. A byl jsem v šoku. Hlavně z iracionálního článku pana Slezáka, který překru-
cuje skutečnost. To, že radnice odmítla hazard vyhnat z Újezda a v důsledku toho
je na Rohožníku kasino, si může každý dohledat na webových stránkách úřadu.
Nechápu, kde se v něm vzala ta odvaha tvrdit, či dělat v této věci z vedení obce
nevědoucí neviňátko. Zajímá mě, kolik dáte ze svého hazardem potápějícím se
rodinám, když jste jim ho zodpovědně povolili pod okny? .... 

Tomáš Vlach, Novosibřinská 1104, P21 
(Pozn. redakce – autor se shodou okolností jmenuje stejně jako člen RMČ)

Nerozumím tomu. 
1. V úvodníku lednového ÚZ pan sta-
rosta napsal: „Rozhodování, zda se má
Újezd připojit k městským částem,
které vyhlásily nulovou toleranci ha-
zardu, bylo složité …“, v tom posledním
naopak pan místostarosta Slezák ve
svém sloupku zastupitele uvedl: „Lže
zastupitel Duchek záměrně? Podle
mého názoru ano! Radní ani zastupi-
telé MČ nerozhodují o hernách.“ Tak
rozhodují, nebo ne? Rozumím tomu, že
vyhlášku schvaluje magistrát, ale po-
kud vím, tak MČ se měly před schvále-

ním vyhlášky rozhodnout, zda chtějí na
svém území hazard zakázat, nebo tole-
rovat. Takže, jak to je a kdo tady lže? 
2. Ráda bych se i zeptala, z jakého dů-
vodu v dubnovém ÚZ paní místosta-
rostka Čechová a pan starosta deho-
nestujícím způsobem reagovali na pou-
hou informaci o zakládání politického
hnutí SÚL? Vždyť to hnutí ještě vůbec
neexistuje a nestačilo tedy ani nic před-
vést!? Přesto už radnice dští odsouzení
a píše o něm jako o spolku lhářů atd.
Není to trochu maloměšťácké? 

Katka Kadlecová

Dobrý den, dubnové číslo stále nedorazilo a to je už 13. 4. ... Když jsem si přečetla
sloupky zastupitelů, tak mě zarazily spekulace a posmívání se představitelů rad-
nice teprve vznikajícímu projektu SÚL. Proč je nazývají lháři? Zajímalo by mě, kolik
lidí z projektu vůbec znají, že je tak odsuzují? Bojí se snad? A pak jsem nevychá-
zela z údivu nad článkem pana místostarosty Slezáka o lhaní, plné hubě, udá-
vání, vyhrožování a údajné nevinnosti stran vzniku kasina. Promiňte, ale takhle
se vyjadřuje místostarosta? Opravdu by mě zajímalo, co a kdy osobně udělal, aby
v Újezdě kasino a hazardní automaty vůbec nebyly.                          Z. Romanová

Ve službách hazardu
V posledním ÚZ mě překvapilo, kolik
energie věnovali starosta s K. J. Čecho-
vou vzniku politického hnutí SÚL,
místo aby se například vyjádřili k vě-
cem podstatným pro život občanů
obce. Jejich nečinnost tak za ně musí
suplovat zastupitel Duchek, který
sbírá podpisy k vyhlášení referenda 
o hernách v Újezdě.
Kladl jsem si otázku, proč k tomu oba
dva spolu s místostarostou Slezákem
mlčí, proč loni RMČ odmítla nulovou
toleranci hazardu (NTH), a proč do-
konce starosta hazard v Újezdě obha-
juje! Ale pak jsem si vzpomněl, jak na
loňském ZMČ starosta obhajoval za-
chování hazardu v Újezdě, dokonce
mluvil i o doslova finančním „zaříz-
nutí“ grantového systému a podpory
NNO (nestátních neziskových organi-
zací) v případě vyhlášení NTH. ... Je to
systém, kdy pro volební úspěch se obě-
továvají duše závislých nešťastníků 
a zvyšuje se kriminalita v obci. Když už
se tomu neumí postavit vedení obce,
snad tomu zamezí alespoň občané
podporou referenda a hlasování 
v něm. Ing. Jiří Lameš

Příspěvky jsou z prostorových důvodů
redakčně zkráceny, plné znění nalez-
nete v Elektronickém Zpravodaji na
www.praha21.cz.

Máte zaplacený poplatek za psa?
Ujistěte se, že jste v termínu uhradili poplatek za psa. Je splatný k 31. 3. každého roku.
Částky: 300Kč/pracující,  200Kč/důchodce za psa u domku 

1500Kč/pracující,  200Kč /důchodce držící psa v bytě na sídlišti. 
Přeji hezké jaro se čtyřnohými kamarády. 

Mgr. Ditta Literová , referent finančního odboru 

Vedoucí Centra pro rodinu Neposeda
Markéta Feniková nás informovala, jak
oslavili Světový den sociální práce:
spolu s Centrem sociálních služeb 
Běchovice (CSSB), Domem s pečovatel-
skou službou H. Počernice , ÚMČ Praha
Běchovice, Praha 20 a Praha 21 Újezd
nad Lesy uspořádali 27. 3. den propo-
jení různých sociálních skupin. Obyva-
telky domova s pečovatelskou službou
přišly na návštěvu do HoPo (nízkopra-
hové zařízení pro děti v H. Počernicích).
Z návštěvy se vyklubala hra stolního
fotbálku a příjemné povídání. 

Těšíte se na akce pořádané Maminami?
Baví akce Mamin Vaše děti?

Maminy z újezdské roviny hledají dobrovolníky, kteří by pomáhali s organizací
akcí, jako jsou Čarodějnice, Posvícení, Lampionáda a Mikulášská. Jde o zajištění
různých soutěží pro děti, nebo o vystupování na veřejnosti. Nikoho k ničemu ne-
nutíme, ale uvítaly bychom, kdyby se naše řady rozrostly. Zájemci, ano i tatín-
kové, kontaktujte

Markétu Fenikovou, email osmur@seznam.cz.

Babičky hrály fotbálek!
Děti se pak ještě šly podělit o jídlo 
s lidmi bez přístřeší a zjistily, jak těžké
je nemít střechu nad hlavou. Ti, kteří
navštěvují nízkoprahové zařízení Auto-
bus, se přidali výrobou drobných dárků
a senioři z CSSB na oplátku připravili
výbornou roládu. Všem, kteří se do akce
zapojili, děkují za spolupráci na této vy-
dařené atypické komunitní akci všichni
z Neposedy. Velký dík za spolupráci
patří Bc. R. Lipanovičové i dalším soci-
álním pracovníkům a zaměstnancům
organizací, kteří se na akci podíleli.

Lucie Černá
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NOVĚ OTEVŘENÝ
OBCHOD

placená inzerce

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

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

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

vinylové podlahy - plovoucí, lepené

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492

tel. 281 971 284, 603 523 210

www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

Stavební firma BMS REKON, s.r.o.
Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,

Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová jádra •

zámkové dlažby • výměnu oken • výstavbu rodinných

domů aj. • vše možno na klíč

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

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

Zkušená lektorka nabízí výuku AJ a RJ, 
také ČJ pro cizince přes Skype. 

Využijte pohodlné výuky z pohodlí domova.
721 041 330

wellness.lea@centrum.cz

ZO ČZS v Újezdě nad Lesy zve občany
na zájezd do Německa.

DRÁŽĎANY a MÍŠEŇ

Odjezd v sobotu 24. května 2014 
v 7:00 hodin od Lidlu v Újezdě n/L.

Cena 280 Kč při plně obsazeném 
autobusu 50 osob

Ještě jsou volná místa.
Vstupné do památek není v ceně. 

Přihlášky: pí Vacková 281 972 364, 
pí Šebíková 281 861 785



Ing. Jiří Kacerovský
Realitní makléř
Újezd nad Lesy

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

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

koupě a prodej nemovitostí

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 2013 - tenisové kurty Újezd nad Lesy, ul. Kalská
V ceně služby trenéra, pronájem kurtu, ten. míče, zapůjčení rakety

Příměstský tenisový tábor Park Holiday Benice 2014
Info: tel. 608 972 425,                   www.tenis.kvalitne.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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 
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