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Zadní řada: Hurvínek, pí. Hájková, Liška, Terka, Kvítko, Píš alka, Sloňa, Šárka, Pískle, Mája, Veverka, Lev, Žralok, Brčko, Teta, Samson, Tweetee
Prostřední řada: Stonožka, Brouček, Myšák, Zajda, Lolek, Fialka, Lasička, Tarantule, Šerpa, Štafle, Fantomas
Přední řada: Mravenec, Výr, Želva, Evička, Pauzík, Jelen, Poly, Cik Cak, pan starosta, Sniper, Trpaslík, Karkulka, Ajka

Pozvánka na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Vážení občané,
20. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 se bude konat dne 22. 09. 2014
od 16:00 hod v divadelním sále Masarykovy ZŠ /budova 1. stupně základ-
ní školy/. Program jednání bude uveřejněn na úřední desce a na webových
stránkách ÚMČ Praha 21. Všichni jste srdečně zváni. 

Milí spoluobčané, čtenáři Újezdské-
ho Zpravodaje,

toto číslo Zpravodaje je svým způso-
bem výjimečné. Nazval bych ho „vo-
lebním“. Přiblížily se totiž komunální
volby a každá kandidující strana do-
stala prostor prezentovat své záměry
a programy. 
Je ale také čas účtování a veřejné re-
kapitulace toho, co současná koalice
občanům Újezda nad Lesy slíbila, 
a co splnila. Přinášíme vám po-
drobný výčet, co se v posledních čty-
řech letech v Újezdě zrealizovalo,
včetně základních informací, jak
vlastně funguje úřad a orgány měst-
ské části. To je důležité vědět - co
mohu jako občan ovlivnit, jak se
můžu aktivně podílet na budouc-
nosti svého Újezda. Důležitá infor-
mace je to i pro občany, kteří nyní
kandidují ve volbách, chtějí se stát
zastupiteli a tím pádem chtějí tuto
budoucnost pro ostatní připravovat
a vytvářet. Jaké jsou povinnosti za-
stupitele? Jaké jsou povinnosti Rady
MČ, starosty? Kdo řídí úřad? Jaká
byla účast současných zastupitelů na
veřejných jednáních zastupitelstva?
Kolik bylo přijato usnesení zastupi-
telů a radních? Na tyto otázky naj-
dete odpovědi v tomto speciálním
čísle Zpravodaje.
V komunálních volbách letos v Újez-
dě nad Lesy kandiduje celkem 10
stran - o tři více než v roce 2010. Vo-
lební programy jednotlivých stran
jsou pro voliče důležitým vodítkem.
To, co je pro budoucí rozvoj Újezda
ještě důležitější, je schopnost budou-
cích koaličních partnerů dosáhnout
kompromisu v otázkách, na které
mají zcela odlišné názory, a táhnout
za jeden provaz cílem prospět
Újezdu, nikoli pouze sobě.
Letošní léto v Újezdě bylo plné inves-
tičních akcí, které s prázdninami
končí. V tomto čísle vám přinášíme
informace, co se od posledního vy-
dání Zpravodaje v Újezdě událo. 
A toho není málo.

Učitelům a rodičům přeji bezbo-
lestný začátek školních povinností,
školákům zvědavost a radost z nově
nabývaných vědomostí.
Nám všem ostatním přeji krásný zby-
tek léta,

Pavel Roušar, starosta

Zveme újezdskou veřejnost na výstavu 
1. světová válka - Osudy vojáků a legionářů se vztahem k Újezdu nad lesy a okolí.

Mnoho informací a materiálů získali tvůrci výstavy od rodičů a prarodičů žáků naší
školy, újezdských i mimoújezdsjých občanů - jedná se o 32 osudů jejich předků před,
během i po 1. světové válce, dochované písemnosti (dopisy, deníky, fotografie), zbraně,
vyznamenání, uniformy a věci osobní potřeby.
Zvláštní poděkování patří žáku Michalu Theerovi z 9.C, který po celou dobu příprav
spolupracoval s Muzejní radou a Komisí volnočasových aktivit na přípravě výstavy pře-
pisováním a laminováním textů, podílel se i na instalaci výstavy.
Slavnostní vernisáž se koná 13. 9. 2014 od 10 hodin v sále Polyfunkčního domu, vý-
stava je nainstalována v prostorách Újezdského muzea. Součástí výstavy je i Městskou
částí Praha 21 vydaná publikace, ve které se můžete seznámit s osudy vojáků a legio-
nářů prostřednictvím vyprávění jejich potomků. 
Výstava potrvá do 1. 11. 2014, otevřeno bude každou sobotu od 13 do 17 hodin.

Muzejní rada Újezdského muzea

ÚJEZD BUDE MÍT SOBOTNÍ TRHY
Od 6. 9. se každou sobotu po osmé hodině ranní promění parkoviště
Polyfunkčního domu na trh. 

Obyvatelé Újezda se mohou těšit na spoustu dobrot a výrobků, které při-
vezou na „nádvoří Levelu“ okolní farmáři a řemeslníci. V nabídce nebudou
chybět domácí uzeniny, pečivo, zelenina a ovoce

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

5. 9. DJ Márty hraje pecky minulých let, od 20 hod v Levelu, 
vstup zdarma

6. 9. Oslavy 90. výročí fotbalu, 15:00 SG repre ČR x SG Újezd

7. 9. DEN ZDRAVÍ od 14 hod pořádá na Multifunkčním hřišti 
ÚMČ Praha 21

KOLODĚNÍ startuje Rarášek v rámci Dne zdraví ve 14 hod 
z Multifunkčního hřiště

AVON pochod proti rakovině prsu, 14 hod v Klánovicích
Nová Beseda

8. 9. Trénování paměti, od 14 do15 hod v budově ÚMČ a dále 
každé 2. pondělí. NEZAPOMEŇTE!

9. 9. Vycházka do Lesní galerie II. - pořádá KAS. 
Sraz ve 14:00 hod U Smolíků

10. 9. Čaj o páté se starostou od 17 hod v budově ÚMČ

12. 9. COP - bluegrassová legenda od 21:00 v Levelu, 230 Kč

13. 9. „1. světová válka – Osudy vojáků a legionářů 
z Újezda nad Lesy a okolí“, vernisáž výstavy od 10 hod 
v sále Polyfunkčního domu 

Zahradní slavnost od 15:00 v Kolodějích (viz str. 7)

17. 9. Čaj o páté se starostou na téma „Plnění priorit rady“, 
od 17 hod v budově ÚMČ

18. 9. DEN MOBILITY se slavnostním otevřením cyklostezky 
v Čentické ulici

19. 9. Mini Country festival:  Přestavník-Kapky-Country Roy-
Boudaři, od 20:00 v Levelu, vstup 50 Kč

20. 9. Újezdské posvícení s farmářským trhem 
od 13 do 20 hod na Multifunkčním hřišti v Čentické

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

22. 9. Jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 (viz. pozvánka výše)

23. 9. „Brandýs n. L. – St. Boleslav“, výlet pořádá KAS. 
Odjezd 8:20 z Černého Mostu autobusem MHD

SPCCH začíná s plaváním ve wellness Kossuth

24. 9. Čaj o páté se starostou - „Pozvánka pro kandidáty 
volebních stran“, od 17 hod v budově ÚMČ

25. 9. Tam Tam Batucada, brazilský večer, 20:00 v Levelu, 280 Kč

26. 9. SPCCH začíná se cvičením a plaváním v bazénu

Pecky s DJ Márty, od 21:00 v Levelu, vstup zdarma

27. 9. Oslavy 80. výročí založení Masarykovy ZŠ a Den otevře-
ných dveří v obou budovách, zahájení v 9 hod u I. stupně 
v parku a 11:30 hod u II. stupně  v Polesné

28. 9. In line Běchovice

1. 10. Čaj o páté se starostou - závěrečné setkání starosty 
a občanů ve volebním období 2010 - 2014, 
od 17 hod v budově ÚMČ

.

6. a 8. 10. SPCCH začíná se cvičením pro kardiaky a oslabené, 
pondělky od 18 hod, středy od 16 hod. Bude upřesněno.

Pokračování na str. 2

FOTO MĚSÍCE
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Sloupek zastupitelů

Aktuality z RMČ a ZMČ Zaměřeno na životní prostředíOdbor občansko správní informuje:

Vítání občánků –
jubilea
Vážení občané,
vzhledem ke změně systému zjišťování
osobních dat občanů, zavedením základ-
ních registrů, s ohledem na zákon č. 101/
2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nemá
ÚMČ Praha 21 zákonnou možnost pořídit
seznam narozených dětí a jubilantů 
v městské části. Tím je vážně ohroženo po-
řádání vítání občánků a gratulování jubi-
lantům. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouholeté
a zažité zvyklosti, žádáme tímto rodiče
nově narozených dětí a rodinné přísluš-
níky jubilantů,  aby se přihlásili se svým po-
žadavkem o zařazení do vítání občánků,
případně nahlásili své jubilanty. Věříme, že
tento nutný krok pochopíte a na akcích se
budeme nadále scházet v hojném počtu. 
Tímto prosíme jubilanty a jejich rodinné
příslušníky, kteří v letošním roce dosáhnou
věku 70, 75, 80, 85, 90 – 100 let a více, 
s trvalým pobytem v Praze 9 – Újezdě nad
Lesy, aby nás kontaktovali, a to nejpozději
30 dnů před datem jubilea a oznámili nám
datum narození a adresu trvalého pobytu.

Kontaktní osoba:
Zdenka Vodová, vedoucí OOS, 
tel: 281 012 951, 
e-mail: zdenka.vodova@praha21.cz
Lenka Drdlová, matrikářka, tel: 281 012 952
e-mail: lenka.drdlova@praha21.cz

Vítání občánků, které proběhne v měsíci
listopadu 2014, se bude týkat dětí naroze-
ných v období od 1. 1. 2014 do 30 .6. 2014,
které jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Praze 9 – Újezdě nad Lesy a tyto děti ob-
drží pozvánku s přesným datem a místem
konání této akce.

Pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi
nově narozenými dětmi  tohoto obřadu,
ozvěte se prosím nejpozději do 10. 10. 2014
na níže uvedený kontakt a uveďte:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů

Kontaktní osoba: 
Ilona Hlaváčková, referentka OOS, 
e-mail: ilona.hlavackova@praha21.cz, 
tel: 281012959

Iveta Maczanová, referentka OOS, 
e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz, 
tel: 281012923

Děkujeme, 
Odbor občansko správní

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Volby 2010 přinesly 41% nových zastupitelů k prosazení změn: strategický
plán, MA21 a účast v síti Zdravých měst, ochrana životního prostředí, pod-
pora školství a občanské společnosti, veřejná projednávání. Těžký úkol.
„Potřebuji více vaší důvěry k tomu, abych mohl pro vás vykonati více užitečné
práce … Polovice předešlého období byla promrhána hádkami a zmařenými
schůzemi obecního zastupitelstva”. Tato slova, ač mohla patřit starostovi naší
MČ, pronesl 9. října 1927 Tomáš Baťa. Také on musel v období předtím vstou-
pit do politiky a stal se starostou.  Bylo mu líto Zlína a bez fungující politiky
si již nedokázal představit cestu, jak jej pozvednout.
Je třeba více důvěry.  Přijďte volit i Vy, nenechte svou MČ „politickým živno-
stníkům“, jak by řekl T. Baťa. Už jen volba jiných, než koho nechcete, pomáhá!
Víte, že v roce 2010 o zvolení strany, jejíž vláda kdysi skončila totalitou, roz-
hodlo 29 hlasů? Pokud by nás hlasovalo víc pro kohokoliv jiného, ze zastupi-
telstva by vypadla. 
Už jen to, že volíte jiné, než koho nechcete, pomáhá.  

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Jak jsme postrašili rybáře
Nechtěně, ale „podařilo se“! Újezdští rybáři v minulém měsíci zatajili dech.
Ze záznamu jednání Rady MČ si přečetli, že budeme zkoumat, zda nelze 
z rybníka na Staroújezdské udělat koupaliště a že starosta dostal za úkol zjis-
tit podmínky převodu rybníků do správy hl.m.Prahy. V rámci veřejného fóra
totiž padl podnět na zřízení či obnovu koupaliště. Víme, že rybník na Staroú-
jezdské nemá v létě dostatečný přítok, přesto tuto možnost chceme pro-
zkoumat. Chybějící koupaliště se umístilo na 5. místě největších problémů 
a pamětníci vědí, že dříve zde koupání bylo. A protože Povodí Vltavy převádí
Běchovický potok do správy hlavního města, chceme znát podmínky a hlavně
záměry Prahy, jak to bude s rybníky. Běchovický potok občas způsobí lokální
záplavy, do rybníka teče kanalizace a je nutné tuto situaci řešit. Rozhodně ale
nechceme rybáře obcházet a vynechat! Setkání s vedením Újezdského ry-
bářského svazu alespoň vše vyjasnilo a dohodli jsme opravu záplavou poni-
čené hráze.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU TRASA   A
8. září 1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500 - 1520
2014 2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 - 1550
pondělí 3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 - 1620

4. ul. Rohožnická (parkoviště u Alberta) 1630 - 1650
5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720
6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750
7. křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 1800 - 1820
8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou
obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto
odpady: 
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pes-
ticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a
tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné
látky (čisticí prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostatika, baterie a aku-
mulátory.

Martina Nejtková, OŽPD

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
6. září Toušická (u spořitelny)
od 09:00 do 13:00 hod Rohožnická (parkoviště u Alberta)

Starokolínská (u parku na Blatově)

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

Nepatří: živnostenský odpad, nebez-
pečný odpad (např. autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad, sta-
vební odpad, dále pak pneumatiky, vý-
robky podléhající zpětnému odběru
(např. vyřazené elektrozařízení, TV 
a PC monitory, počítače, lednice, mra-
záky).

Termíny navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Nejtková -  tel: 281 012 943

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
13. září ulice Lišická, naproti mateřské školce, čp. 1502
od 08:00 do 14:00 hod

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

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

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

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

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

V případě dotazů mě kontaktujte na tel: 281 012 943.       
Martina Nejtková, OŽPD

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 on line na
www.psas.cz . Poplatek za svoz bioodpadu  za období od 1.4. do 30.11. s od-
vozem 1x za 14 dní činí: u 120 l popelnice 600,-Kč, u 240 l popelnice 960,-
Kč.                                                          Martina Nejtková, OŽPD

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY
Odbor životního prostředí a dopravy osadil v letních měsících dalších 21
košů na sběr odpadků a psích exkrementů, včetně zásobníku na sáčky. 
Nové koše jsou osazeny na těchto místech: 
1. Račiněveská x Dobřichovská
2. u kynologického cvičiště
3. Staroújezdská ul. x před rybníkem
4. Druhanická x Staroújezdská (u hasičárny)
5. Valdovská x Holšická
6. Lozická (naproti čp. 2467)
7. Novohradská x Bečvářská
8. Čentická x Polešovická
9. ul. Žlebská (naproti čp. 1619)
10. Novosibřinská x Soběšínská
11. u hřbitova (vedle závory)
12. ul. Ježovická u závory
13. na konci Újezda, ul. Zaříčanská, u chodníku 

směr hřbitov
14. ul. Staroklánovická – naproti ul. Hodkovská
15. Staroklánovická směr nádraží – u chodníku
16. Polesná x Čankovská
17. Pilovská x Barchovická, u lesa
18. Toušická x Chotěnovská 
19. Machovická x Žehušická
20. Čelkovická x Podlužanská
21. Velimská x Hodkovská (u lesa)

Zároveň bych ráda touto cestou upozornila majitele psů, aby po svých
mazlíčcích řádně uklízeli. V současné době máme v Újezdě umístěno již
91 košů, kdy se koše se nachází v každé části Újezda. Mapu s koši najdete
na našich webových stránkách www.praha21.cz . Dbejte tedy na úklid ex-
krementů a nenechávejte nepořádek po svých mazlíčcích na veřejných
prostranstvích. Ještě upozorňuji, že znečišťování veřejných prostranství je
přestupek, za který lze uložit pokutu. Děkuji za pochopení. 

Martina Nejtková, OŽPD

Opravy plynovodu
Od 10. srpna 2014 do 17. října 2014 pro-
běhne v cca 21 etapách rekonstrukce STL
plynovodů v MČ Praha 21. 
Jedná se o komunikace Lomecká, Lozická,
Zbyslavská, Zaříčanská a Zalešanská.
Stavbu provádí spol. Výstavba sítí Kolín
a.s., odpovědným pracovníkem je pan
Vlastimil Uchytil, tel. č. 603 558 511. 
Rezidenti o započetí prací budou zhoto-
vitelem podrobně informováni vhozením
letáku do schránky.  
Děkujeme za pochopení a omlouváme se
za příp. dopravní komplikace. Je však
nutné stávající vedení vyměnit a zabránit
tak dalším, jen dílčím opravám, tzv. havá-
riím.

Vladimíra Kozáková, OŽDP

Petr Duchek
Vážení občané, hnutí SÚL se spojilo s nejstarší pražskou stranou PATRIOTI -
Volba pro Prahu, jejíž počátky najdete na Praze 8. Oni hledali aktivní občany
z jiných MČ, měli už stranu zaregistrovanou a hodlali sestavit kandidátku pro
magistrát. My hledali strategického partnera mimo Újezd a teprve sbírali pod-
pisy pro vznik. Dohodli jsme se na výhodném propojení.
A koho volit? Mohl bych jednoduše napsat nás, ale zkuste k tomu dojít odpo-
věďmi na jednoduché otázky: Kam se na radnici poděla Koaliční smlouva, aby
si občané mohli porovnat skutečnost a sliby?
Udělala koalice ČSSD, TOP 09, VpÚ a OÚ s cca 1/3 miliardy k dispozici dost?
Není ve světle této sumy bez peněz odvedená opoziční práce nakonec více?
A proč jsme doposud neslyšeli o některých lídrech kandidátek vůbec nic? Kde
byli celé 4 roky? Co pro Újezd udělali? Jak se prezentovali?
Nás znáte. Jsme jediní, kteří jsou celé 4 roky přímí a zcela transparentní. Jsme
solí Újezda nad Lesy. Když dáte hlas nám, budete volit dobré známé. Děkujeme.

Pavel Janda / KSČM
Nikdy jsem nevyužil možnost do tohoto sloupku psát. Sleduji, že se vždy jedná
o polemiku mezi věrnými pana starosty a opozicí bez věcného řešení. Budu
se věnovat faktům, která vyžadují řešení a blížící se komunální volby jsou 
k tomu příležitostí. Začnu Újezdským zpravodajem, který se stále více stává
hlásnou troubou pana starosty. Příkladem je minulé číslo, kdy pan starosta
dostal prostor ve třech článcích, včetně volebního programu Otevřeného
Újezda. Jako předsedu kontrolního výboru zastupitelstva mě zajímá, zda 
v tomto případě jde o placenou inzerci. Je uvedeno, že volební subjekty mají
vymezený prostor zdarma v zářijovém vydání. Zásadně nesouhlasím, aby 
z peněz daňových poplatníků byly financovány takové věci jako Agenda 21.
Občané Újezda velmi dobře vědí, které problémy je trápí a které vedení rad-
nice neřeší. K tomu není potřeba zpracovávat mnohastránkový dokument in-
dikátorů. Jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas, aby současné vedení radnice
skončilo. Věřím, že občané můj názor ve volbách podpoří.

přímo od pěstitelů, med, bylinky, sýry, květiny, saze-
nice, mošty, víno, dřevěné výrobky, košíky a mnoho

dalšího zboží. Nabídka se bude postupně rozšiřovat tak, aby si vybral každý ná-
vštěvník.
Ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 21, pořadatelem trhů, a nájemcem restaurace
Level budou trhy postupně doplňovány akcemi pro děti nebo tematicky zamě-
řené na vinobraní, Dušičky, Vánoce, zabijačkové hody, Velikonoce a podobně. 
Z ulice Staroújezdské budou vymezeny dva jízdní pruhy do podzemní garáže,
která bude zdarma k dispozici zákazníkům trhu a návštěvníkům Polyfunkčního
domu po dobu jejich návštěvy.  
Trhy budou probíhat od 8 do cca 13 hod každou sobotu, zatím do 20. prosince.
V lednu příštího roku, až bude provoz tržnice vyhodnocen, rozhodne se o dalším
pokračování. 
Polyfunkční dům umožní v případě nepříznivého počasí směrovat část nabídky
do prostor interiéru.
Zájemci o prodej svého zboží se mohou obracet na p. Martinovou, 
mobil: 728 286 768, odpovědnou za provoz tržiště.

Odbor VHČ, správy bytů a údržby

Do doby uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje nebyly aktuality z RMČ k dispo-
zici. Úplné znění zápisu z Rad MČ je na webu MČ Praha 21, www.praha21.cz
Aktuality ve zkráceném znění přinese příští vydání Zpravodaje.

-red-

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Prázdniny skončily, začal nový školní rok. V tom letošním oslaví naše škola
80. narozeniny. Mám velikou radost, že jsem se mohla podílet na tom, že mů-
žeme k tomuto výročí předat dětem, pedagogům i nepedagogům krásný park
a novou moderní jídelnu.
Oslava narozenin, na kterou jste všichni srdečně zváni, proběhne 27. září od
9 hod před budovou prvního stupně Masarykovy základní školy.
Přeji nám, rodičům a všem dětem, aby byl  školní rok 2014/2015 plný úspěchů
a dobré nálady.

pokračování ze str. 1
ÚJEZD BUDE MÍT SOBOTNÍ TRHY

foto archiv ÚMČ
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Den před vydáním vysvědčení pro-
běhlo vyhodnocení soutěže „Kdo chce
s dobou jíti, musí tablet míti“ a starosta
MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar předal
výherci, Jiřímu Černému z 8. A,  iPad.
Žákům, kteří si udrželi samé jedničky,
předal pan starosta bezdrátový repro-
duktor (byli to Jakub Šmatlák z 3.C,
Matěj Šmatlák z 5.C, Ondřej Janeček 
z 5.D a Tereza Roubalová z 5.E). Ostat-
ním, kteří si průměr známek zlepšili,
Petru Skutilovi z 7.C a Matěji Exnerovi 
z 8.A,  předal cestovní Scrabble. Ještě
všichni dostali diplom jako vzpomínku
na soutěž. Doufáme, že si svou zaslou-
ženou výhru přes prázdniny užili.
Do soutěže se přihlásilo pouze 13 žáků,
což je z celkového počtu 820 žáků,
vyjma prvňáčků, kteří nemají ještě co
zlepšovat, dost málo. Tak si klademe

Informace o investičních akcích 
v roce 2014

Rekonstrukce kuchyně
Masarykovy ZŠ, Po-
lesná 1690
Největší akcí horkého léta
OMI byla rekonstrukce
školní kuchyně Masarykovy
základní školy v ul. Polesná
1690. Rekonstrukcí došlo 
k navýšení její kapacity 
z 800 na 1 600 jídel. Kuchy-
ně byla bez větších úprav 
v provozu od roku 1991 
a její rekonstrukce (navý-
šení kapacity) představuje
nutnou součást celkového
plánovaného navýšení ka-
pacity základní školy, jejíž
provedení je plánováno 
v následujících letech. Ná-
klady této investiční akce
byly v celkové hodnotě 17
miliónů Kč. Akce byla fi-
nancována z vlastních fi-
nančních prostředků MČ
Praha 21 (7,0 miliónu Kč) 
a dotace z MHMP (10,0 mi-
liónu Kč).

Přístavba Masarykovy ZŠ, Polesná 1690
V roce 2015 je plánováno navýšení kapacity Masarykovy ZŠ – Polesná 1690 
o 4 učebny a 2 družiny.
Na základě zpracované
architektonické studie bu-
de rozšíření ZŠ provedeno
přístavbou mezi paviló-
nem školní jídelny a za-
hradou MŠ Sluníčko se
vstupem z ulice Čentická. 
V současné době zapo-
čaly práce na projektu pro územní řízení a stavební povolení.
Investiční náklady se předpokládají ve výši 30 miliónů Kč. O přidělení finančních
prostředků je požádáno v rámci výzvy MŠMT v programu „Rozvoj výukových ka-
pacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“
(žádost podána 29. 8. 2014). Rada hl. města Prahy vydala usnesení, kterým de-
klaruje finanční podporu úspěšným projektům (povinná spoluúčast do výše 15 %
uznatelných nákladů). Výsledky by měly být známy do konce září 2014. 

Rekonstrukce elektroinstalací MŠ Rohožník
V době letních prázdnin proběhla rekonstrukce elektroinstalací v MŠ Rohožník,
tak, aby vyhovovaly současným normovým požadavkům a zvýšené bezpečnosti.
Rozvody byly provedeny z nového rozvaděče a s proudovým chráničem. Celkové
náklady akce činily 500 tis. Kč.

Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Rohožník
V návaznosti na žádost o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí
– SFŽP (prostředky EU + státní příspěvek) byla MČ Praha 21 přislíbena podpora
na tuto akci a vydán registrační list.  Z tohoto důvodu započaly práce na projektu
zateplení střechy a dalších přípravných předprojektových pracích tak, aby byly
splněny podmínky pro poskytnutí dotace. Předpokládaná výše dotace ze SFŽP
bude ve výši cca 2,4 mil. Kč, se spoluúčastí MČ Praha 21 ve výši cca 1,1 mil. Kč.
Realizace zateplení je plánována  léto 2015.

Zateplení MŠ Sedmi-
kráska, Lišická 1502
V období letních prázdnin
bylo provedeno zateplení
střech a  stěn všech budov
školky. Součástí zateplení
bylo provedení nových deš-
ťových vnějších svodů, zá-
bradlí na lodžiích, nové
povrchy některých lodžií,
nový hromosvod a úpravy
regulace topení. 
Celkové předpokládané ná-
klady akce činily 5,0 mil. Kč.
Zateplení o rozsahu obvo-
dového pláště cca 1783 m2

bylo financováno z roz-
počtu MČ Praha 21 (2,0 mi-
liónu Kč), dotace MHMP (1,5
miliónu Kč) a z dotace Ope-
račního programu životní-
ho prostředí – fondy EU (1,5 mil. Kč). 

Revitalizace parku před Masarykovou ZŠ v ul. Staroklánovická
V srpnu byla dokončena re-
vitalizace parku a prove-
dené stavební úpravy byly
zkolaudovány. Stavební prá-
ce obsahovaly rekonstrukci
a úpravu stávajících pěších
tras, vyřešení problému 
s hromaděním srážkové
vody v zatravněných plo-
chách, úpravu stávajícího
veřejného osvětlení. Sadové
úpravy - výsadba nových
dřevin a keřů bude provedena dle klimatických podmínek do konce měsíce října
2014. Celkové náklady akce byly 5,0 miliónu Kč (5,0 mil. Kč tvořila dotace 
z MHMP). 

Nový semafor
na hlavní

Na křižovatce ulic Novosibřinská 
a Zaříčanská je od srpna nový 
semafor, který umožní bezpečné
vyjíždění ze Zaříčanské na hlavní
ulici. 

Vážení občané,
chtěli bychom Vás seznámit s pokra-
čováním výstavby na akci:
Stavba č.3140 – TV Újezd nad Lesy,
etapa 0005 – komunikace Starokolín-
ská a Novosibřinská, kanalizace
1.etapa výstavby kanalizace bude rea-
lizována v ulici Starokolínské v úseku
mezi ulicemi Pilovská a Plhovská v ter-
mínu od 4. 8. 2014 do 30. 9. 2014.
Bude uzavřen jízdní pruh směrem do
centra, doprava včetně BUS bude ve-
dena obousměrně dvěma jízdními
pruhy s využitím odbočného pruhu 
k čerpací stanici. Z městské části bude
pouze odkloněna nákladní doprava
nad 6t (mimo stavbu).
Tuto část realizuje naše společnost
SKANSKA a.s. ve spolupráci s firmou
Čermák a Hrachovec a.s., investorem
je OMI MHMP, zastoupený společností
ZAVOS s.r.o.
Umístění veřejných částí domovních
kanalizačních přípojek pro budoucí
napojení vašich nemovitostí bude
upřesněno po zahájení stavby.
Předem se vám omlouváme za do-
časná omezení v uvedených uzávě-
rách i v okolí naší stavby, doufáme ve
vaše pochopení a žádáme o vaši sou-
činnost. Neparkujte v prostoru stavby,
ani do něho nevjíždějte, zabráníte tak
vzniku škod na vašich vozidlech i na
budovaném díle.

Stavbyvedoucím je Jiří Havel, 
tel. 737 255 368

Za zhotovitele:
SKANSKA a.s
Pavel Švejda, hlavní stavbyvedoucí

Naše MČ získala z ministerstva vnitra fi-
nanční prostředky na značení 100 jízd-
ních kol pro občany s trvalým pobytem 
v Újezdě nad Lesy, kdy Vám nabízíme po-
slední desítky balíčků bezpečnostního
identifikačního systému britského výrob-
ce DATATAG s celosvětově největším re-
gistrem (více na www.datatag.cz). Jde 
o jedinečnou příležitost, jak bezpečně za-
jistit svůj majetek proti krádeži a sou-
časně mít jasnou identifikaci v případě
prokázání vlastnictví. Váš majetek získá
vlastní DNA.
Aplikace bezpečnostní sady Datatag mů-
žete získat zdarma (standartní cena 890,-
Kč) pouze za instalační poplatek 100,-
Kč., a to na akcích: Den zdraví 7. 9. 2014
a Den mobility 18. 9. 2014.  Na obou ak-
cích bude stánek s identifikačním znače-
ním DATATAG a BikeRanch cykloprodej-

Kanalizace

Vážení občané
Klánovic 

a Újezda nad Lesy,
dovolil bych si Vás opět po měsíci se-
známit s postupem prací na zastávce
Klánovice. Jak již bylo dříve zmíněno
5.8.2014 začala výluka koleje č.2, tedy
koleje na straně u Klánovic. Tato výluka
potrvá do 20.10.2014.
Během této výluky bude v prostoru za-
stávky obdobně, jako v předchozích
postupech, vybudován nový železniční
spodek a svršek vč. nového úrovňové
nástupiště. Bude provedena repase
přístřešku u provozní budovy a zaháje-
na výstavba protihlukových stěn u ko-
leje č.2. 
Pro cestující směřující do Prahy bylo 
z důvodu velkého rozsahu prací a za-
jištění bezpečnosti cestujících nezbyt-
né vybudovat nový přístup k provi-
zornímu nástupišti ulicí „U Trativodu“
a dále průchod přes lesík, na jehož
konci je též umístěn označovač jízde-
nek. Další označovač jízdenek a pro-
dejní automat je umístěn u vstupu do
provozní budovy.
Žádám Vás, abyste v rámci svojí bez-
pečnosti při průchodu staveništěm
dbali zvýšené opatrnosti a respektovali
pokyny zástupců stavby.
Občany Klánovic žádám, aby zvážili al-
ternativní variantu přístupu, a to ulicí
„Bydžovskou“ a dále ulicí „Aranžer-
skou“. Prostor před stávajícím a novým
podchodem bude značně omezen 
z důvodu dokončování prací na pod-
chodu, respektive na jeho zastřešení 
a také výstavbou protihlukové stěny 
v tomto prostoru.
Závěrem bych rád poděkoval zástup-
cům městských částí, Policii ČR, Měst-
ské Policii i Vám občanům za vstřícnost
a pochopení při realizaci této velké
stavby.
Ředitel stavby        Tomáš JOHN

Tablet má již svého majitele

otázku, zda tyto hodnotné ceny (v loň-
ském roce se soutěžilo o jízdní kolo)
jsou pro žáky malou motivací k dosa-
žení pěkných výsledků nebo zda jim ro-
diče tyto věci bez problémů koupí,
takže není nutné se „namáhat“. Vě-
říme, že se děti jen zapomněly přihlá-
sit nebo měly z toho závazku trochu
strach, ale že 1. září, až bude pan sta-
rosta opět vyhlašovat soutěž o něco
pěkného, se přihlásí daleko více dětí 
a téma soutěže bude tématem i na
chodbách školy. „Out“ bude ten, kdo se
nepřihlásí.
Přejeme Vám všem vykročení tou
správnou nohou do dalšího školního
roku a hodně sil a motivace do práce.
Těšíme se na spoustu soutěžících.

Hana Kořínková, OŠKMA21

Rekonstrukce skautské klubovny
Ve spolupráci s projekční společností byla dokončena projektová dokumentace

na rekonstrukci skautské klubovny na Rohožníku v ul. Žárovická a bylo zažádáno
o vydání stavebního povolení. V současné době probíhají jednání s vedením skaut-
ského oddílu o možném společném financování stavby a dalším smluvním vztahu
k pozemku pod skautskou klubovnou.

Opravy a rekonstrukce komunikací
O letních prázdninách OMI
pokračovalo v lokálních op-
ravách místních komuni-
kací. Provedeny byly zejmé-
na plošné opravy povrchů 
v ulicích Novolhotská, Čeka-
novská (úsek Polepská smě-
rem k fotbalovému hřišti) 
a Chmelická (úsek Tucho-
tická – Týnecká). V těchto
ulicích byly dlouhodobě ko-
munikace ve špatném sta-
vu, a to zejména z důvodu
neuvedení povrchů MHMP do alespoň původního stavu po výstavbě kanalizací.
A proto bylo rozhodnuto o provedení těchto rozsáhlejších oprav z rozpočtu MČ
Praha 21.
Ke konci srpna proběhl na MHMP výběr zhotovitele na rekonstrukci povrchu v ul.
Hodkovská, která by měla začít ve 2. pololetí 2014.

Cyklostezka Čentická
18. 8. jsme zahájili výstavbu cyklostezky v ul. Čentická (v úseku Polesná – Staro-
klánovická). Cyklostezka vyřeší dlouhodobý problém pohybu cyklistů při dopravě
z východní do západní části naší městské části, zejména dopravu k přilehlým
sportovištím a taktéž cyklistickou dopravu v okolí základních a mateřských škol.
Celkové předpokládané náklady akce jsou ve výši 2,0 mil. Kč. 
Stavba cyklostezky musí být provedena v celkové uzavírce této komunikace. Za-
jištěn bude pouze průjezd pro zásobování školy a sportovišť, popř. záchranných
složek. Této stavbě předcházela výměna kabelového vedení společnosti PRE a.s.
Vzhledem k této skutečnosti stavební práce na výstavbě cyklostezky překročí až
do první poloviny měsíce září.
Z tohoto důvodu se omlouváme za zhoršenou dopravní situaci v okolí základních
škol.

Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 (OMI)

STOP krádežím kol!
servis, kde bude možno si nechat na kolo
ihned aplikovat a evidovat v mezinárod-
ním registru. Přístup do registru má
pouze Datatag, policie a Interpol.
Pokud nestihnete naše akce navštívit 
a aplikaci Datatag chcete, pak nabízíme
možnost zabezpečení Vašeho kola v cy-
kloprodejnách BikeRanch v Horních Po-
černicích, Čakovicích i na Krejcárku, ale
také v cykloservisu Wágner v Kolodějích.

Máme pro Vás ještě třetí možnost, 
a tou je rezervace.  Neváhejte prosím, 
svůj zájem o sady Datatag obratem zare-
gistrujte: info@datatag.cz  – předmět
zprávy „STOP krádežím kol!“
V textu uved́te jméno, příjmení a kon-
taktní telefon. Obratem Vás budeme
kontaktovat s potvrzením rezervace.

Romana Šupitarová ve spolupráci s OŠKMA21
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29. června v portugalském Portimao v provincii Algarve odstartoval
týdenní celosvětový taneční festival Dance World Cup 2014. Zúčastnilo
se ho na 3 000 mladých tanečnic a tanečníků z 201 baletních škol 
a studií z 28 zemí celého světa. Českou republiku reprezentovalo 13
baletních škol, ale pouze tři z nich dosáhly na medaili. Arabeska, v kla-
sice za tanec Rolling in the deep, dostala stříbro. Také tři další naše
soutěžní čísla předvedly děti skvěle a obstály v tak velké konkurenci se
ctí.
Festival provázela jedinečná přátelská atmosféra, kde prostor dostaly
různé taneční žánry od klasiky, charakterní tance, modernu, contem-
porary, jazz, step až po muzikály, ve kterých bezkonkurenčně excelo-
vali  Angličané. Program byl bohatý a festival nabídl unikátní estetic-
kou podívanou a skvělý zážitek.
Ve volném čase se děti seznámily s pohádkově krásným pobřežím 
Algarve a vykoupaly se, v trochu studeném, Atlantickém oceánu. Ně-
které z nich si udělaly výlet a jely se podívat na nejzazší výspu jihozá-
padní Evropy, kde je světoznámý mys Cabo Sao Vicente. 5. července
tato velká taneční soutěž skončila. Měla pozoruhodně vysokou úroveň
a děti z Arabesky měly tu čest se jí zúčastnit.

I letos nám učarovalo naše oblíbené
místo, město Sušice, v náruči šumav-
ských hor, je to ideální místo pro sou-
středění. Máme zde krásnou přírodu,
čistý vzduch, řeku Otavu ke koupání, at-
letický stadion i velký kopec pro výběh
k rozhledně Svatobor. Letos ještě přibyl
k radosti všech krytý bazén s tobogá-
nem. Na soustředění jsme se sešli v re-
kordním počtu, účastníků bylo 75 dětí
a 10 dospělých. Počasí nám vyšlo a
kromě jednoho dopoledne, kdy sprchlo,
jsme měli oblohu vymetenou. 
Trénovali jsme dvakrát denně, hráli si 
a soutěžili o „Talent Sušice 2014“. 
Olympiáda v netradičních disciplínách
(skok přes švihadlo, hod medicimba-
lem, sedy lehy, kliky, přeskoky pře-
kážky, slalomový běh) prověřila naši
všestrannost. 
Týmy soutěžily v orientačním závodě 
s vědomostními otázkami a v nepo-

9 jamek: 9 min. 33 vteřiny!
Už vloni ukázala Golfová společnost Újezd nad Lesy & Klánovice
(GSUK), že její členové rozhodně mají rádi svižné tempo hry, když 
v rámci Běhu pro Paraple vytvořili rekord v běhu na 100m s golfovým
bagem a vozíkem. Letos, v neděli 22.června na hřišti GC Harrachov,
opět předvedli, že golf rozhodně je náročným sportem a že při něm
jde o rány, body, ale i vteřiny …
Kdo zná harrachovské hřiště, ocení výkon dvojnásob. Kdo neví, o čem
je řeč, musí si představit sklon fervejí (dolů a vzhůru), odpovídající
černé sjezdovce ve Svatém Petru, greeny o průměru 10 m a naprosto
všude kolem stoleté smrky! 
Jedenáct dam a pánů „prohnalo“ štafetovým způsobem (JEDEN!) míček
z prvního týčka do deváté jamky, při respektování Pravidel golfu, v ne-
uvěřitelném čase necelých deseti minut. Všichni  se do hry zapojili
hned několikrát, počet účastníků vyžadoval dokonalé načasování „pře-
běhů“ mezi odpališti, fervejemi a greeny. Mezi greeny a odpališti byl
míč přemísťován zkušeným sprinterem nebo jím hrán přesnými údery
holí. Počet úderů nebyl podstatný (a ani registrovatelný, odhad kolem
4 až 5 na jamku, tedy kolem 45), míč musel být hrán v klidu a dohrán
bez praporkové tyče v jamce.
Rekordní pokus byl vyvrcholením víkendového Mistrovství GSUK v jam-
kové hře a měl charitativní účel - byl věnován Centru Paraple, na jehož
účet putuje částka 3 000 Kč za nákup triček.
Pokud jste fyzicky zdatní a hledáte skvělé hřiště pro dokonalou klu-
bovou akci, jeďte do Harrachova! A když budete hledat skvělé bydlení
a restauraci, určitě využijte služeb Hotýlku U hraběte Harracha! Obě-
ma děkujeme za podporu této sportovně - benefiční akce!

Foto: GSUK
Kontakt: Milan Hrouda, manažer GSUK, tel.: 602 166 814,
milan.hrouda@gsuk.cz, www.gsuk.cz

Czech Open -
3. místo v soutěži týmů a 5x titul
Mistra ČR pro újezdské taekwondisty!
Dne 21. 6. 2014 se závodníci újezdského Kangsim Dojang
zúčastnili turnaje Czech Open. Do pražské haly Slavie se sjelo
bezmála 300 závodníků, kteří se utkali na 4 zápasových plo-
chách. 
Nejprestižnější turnaj České republiky začal zápasy senior-
ských kategorií, ve kterých se skvěle prezentoval závodník
újezdského klubu Kangsim Dojang Maroš Novák ve váze do
80kg, který se po roce vrátil zpět na tatami s cílem získat
titul mistra ČR. Po 4 vyhraných zápasech a strhujícím finále,
ve kterém porazil reprezentanta ČR Jakuba Skořepu a které
mimo jiné natáčela i Česká televize, se mu tento sen splnil.
V seniorských kategoriích se ještě prezentovali Lukáš Sládek,
který ve dvou zápasech potvrdil svou dominanci v kategorii
+87kg a Pavel Černý (dříve dlouholetý trenér Kangsim Do-
jang), který přijel podpořit náš tým až ze svého bydliště v Ra-
kousku. Také Pavel ve svých zápasech potvrdil převahu nad
soupeři a spolu se Sládkem tak získali titul ve dvou nejtěž-
ších seniorských vahách. 
Zlatými medailemi z Czech Open se ještě mohou pochlubit
Helena Pitráková, vybojovala titul v juniorské kategorii, a Mi-
chal Ešše ve věkové kategorii kadetů. Oba svými skvělými vý-
kony přidali cenné kovy a završili tak počet pěti titulů Mistra
ČR pro Kangsim Dojang! 
Týmový úspěch však nebyl postaven na úspěchu jednotlivců,
ale na účasti a podpoře všech závodníků. 
Stříbrnou medaili si z turnaje odvezli Sebastian Sviderski, Mi-
kuláš Novotný a Jan Machů, Jakub Mádr, Ornela Procházková
a Anička Vlachová. 
Třetím místem se kromě Richarda Stočese a Dominika Še-
besty mohou prokázat také David Fíla a Xufei Zhou. 
S výslednými 17 medailemi se nám podařilo umístit se na
celkovém 3. místě v soutěži týmů!  

Kangsim Dojang

Body do Poháru i pro juniory
Se začátkem školního roku je opět připraven 49. ročník závodu pro
děti od 1 roku do 16 let Mladé Běchovice. Vyhověli jsme organizáto-
rům Poháru Pražských běžeckých nadějí a znovu zařadili na program
kategorii dorostenců. Poběží 1 300 metrů a zahajovat sportovní do-
poledne v Běchovicích 20. září 10 minut před devátou. Doporučuji, aby
se přihlásili předem, protože jejich startovní kancelář bude otevřena
pouze od 7:45 do 8:30! 
Následovat budou starší žáci na 1 000 metrů a žákyně na 830 metrů.
Vzhledem k tomu, že ŠSK Újezd nad Lesy má v této kategorii většinou
výraznou převahu, převzal nad starším žactvem patronát starosta MČ
Pavel Roušar. Čísla pro přihlášené děti budou mít vedoucí kategorií 
u hřiště. První část dopoledne bude patřit ještě mladším žákům a žá-
kyním, kteří se vydají na tratě dlouhé 830 a 600 metrů a nejmladšímu
žactvu, které poběží 600 a 500 metrů. Ti, co čekají na svůj start, nebo
již budou mít odběháno, mohou využít disciplíny dětské atletiky. 
Od desáté hodiny bude hřiště patřit nejmladším závodníkům - dětem
narozeným v roce 2012 a 2013. Až do dvanácté hodiny pak budou pro-
bíhat starty podle harmonogramu, který je na www.mladebecho-
vice.cz. Poslední slovo dostanou děti s postižením, které poběží samy
nebo s průvodcem na vzdálenost 130 nebo 300 metrů. 
Na závěr bude ze všech účastníků vylosován jeden, který si odveze hor-
ské kolo od firmy IPEX. Další hodnotnou cenou je fotoaparát, věnovaný
firmou PRE pro závodníka, kterému se podaří při přihlašování on-line
nejpřesněji odhadnout počet běžců, zaznamenaných v cíli. Těšíme se
na všechny závodníky z blízkého okolí i vzdálených míst. 

Jan Jech, ředitel závodu

TJ Sokol Újezd nad Lesy
zahajuje sportovní sezónu

2014/2015
V pondělí 8. září 2014 začíná cvičení žen pod vedením Líby
Maškové (774 214 317)  ve velké tělocvičně v Masarykově ZŠ
a ve čtvrtek 11. 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 Polesné
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 12. září začíná cvičení žáků, žákyň s Míšou Křelino-
vou (732 812 869), Petrou Šebestovou a Luckou Vlasákovou
od 17 do 18 hod. 

V pondělí 8. září pokračuje sportovní gymnastika dětí Hanky
Rosové (777 025 822) od 16. do 18. hod. v malé tělocvičně.

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

Arabeska přivezla medaili!

Daniela Poková

Na fotografii Radky Žaloudkové předává starosta Běchovic Ing. Ondřej
Martan ceny Báře Placatkové z SK Sportig Příbram, na 2. místě Tereze
Konejlové a na 3. místě Šárce Hájkové, které startovaly za ŠSK Újezd
nad Lesy.

Atletika Újezd nad Lesy
Zpráva ze šumavského města Sušice 2014

slední řadě se běžel již tradiční závod:
výběh na Svatobor s převýšením 400m.
Letošním vítězem se stal Pavel Siegel 
a z dívek Klára Sieglová. Na zakončení
soustředění se postavily štafety dětí
proti trenérům a večer proběhlo finále
naší talentové soutěže. O veselí nebyla
nouze, vzpomínáme na krásné spo-
lečně prožité chvíle.
Za nás trenéry se soustředění vydařilo 
a těšíme zase na příští rok.
Čeká nás další práce: závodit za druž-
stva se bude poslední srpnový týden 
a trénovat začínáme již od 1. září. Tě-
šíme se na všechny! 
Ještě bych chtěla poděkovat touto ces-
tou firmě Spojstav s.r.o., která nám po-
mohla s úpravou sportoviště a odstra-
něním poškozených věcí po řádění van-
dalů.Speciální poděkování patří panu
Baňasovi, který svojí sponzorskou po-
mocí pomohl zabezpečit úpravu dál-

kařského sektoru na kvalitní sportoviště. Děkujeme!
I v příštím roce se budeme snažit pro naše svěřence
vylepšit sportoviště, několik příjemných změn je
„na spadnutí“.

trenérka ŠSK, oddíl atletiky
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Újezd nad Lesy (MČ Praha 21) podal na Ministerstvo kultury ČR návrh na zařazení zaniklé středověké vesnice Hol na sez-
nam národních kulturních památek. Zaniklá vesnice Hol (rozloha 14,5 ha) patří mezi naprosto ojedinělé památky svého
druhu nejen v ČR, ale též v celé střední Evropě. Nachází se na území Újezda nad Lesy v údolí Horoušanského potoka 
v Klánovickém lese a její hodnota tkví především v unikátním dochování pozůstatků minimálně 21 usedlostí ve formě
povrchových stop v terénu.

Připravujeme archeolo-
gickou stezku a obno-
vu historické cesty 
Vzpomínáte si na výstavu Archeologie
přemyslovských Čech, která zásluhou
újezdské Muzejní rady v roce 2013 do-
putovala do Újezdského muzea? 
Seznámila nás s nejnovějšími poznatky
o středověkém osídlení na dnešním
území Klánovického lesa a poopravila
starší informace. Středověká vesnice
Hol, jejíž zbytky má Újezd na svém ka-
tastrálním území, je lokalita natolik vý-
znamná, že je nyní zařazena do procesu
vyhlášování Archeologické kulturní pa-
mátky a celého území jako Památkově
chráněné lokality. Domluvili jsme se 
s autorem výstavy a archeologického vý-
zkumu, Mgr. Michalem Beránkem, 
podařilo se nám získat finanční příspě-
vek od Lesů ČR a připravujeme archeo-
logický naučný okruh Hol v Klánovic-
kém lese. Pokud se vše podaří, Lesní ga-
lerii II, kterou jsme otevírali v březnu
2014, rozšíříme do konce roku 2014 
o unikátní projekt Hol – naučný okruh 
v terénu, propojený na webové stránky
s podrobnými informacemi.

Druhým projektem, který na podzim
2014 zahájíme, je obnova historické
cesty a výsadba ovocného stromořadí 
v jižní části Újezda nad Lesy v úseku
mezi Staroújezdskou a polní cestou na
Koloděje ( Oplanská ul.). Dotaci jsme zís-
kali od Hl.m. Prahy v grantovém pro-
gramu 2014/2015. Tato cesta bude
pokračováním postupně obnovovaných
cest a alejí od Újezdského hřbitova k Je-
žovické ulici, na nichž od r. 2012 spolupracuje Újezdský STROM s místními dobrovolníky a referentkami OŽPD P21, pí Danou
Slabochovou a sl. Martinou Nejtkovou. 
O průběhu realizace obou grantových projektů budeme jako vždy informovat na www.ujezdskystrom.info 

Újezdský STROM
Zita Kazdová

Skauti na táboře
Naše skauty – 23. skautské středisko Douglaska, jsme
navštívili 24. července se starostou MČ Praha 21, RNDr.
Pavlem Roušarem, v obci Přestanice u Sušice. Proč
zrovna tam? Jeli jsme se podívat na jejich skautský
tábor. Naše představy o skautském táboře byly vy-
plněny - stany, indiánské týpí, přírodní kuchyně, sprchy
pod širým nebem…
Na táboře byla výborná atmosféra a tak jsme se zapojili
i do odpolední táborové hry. Všem, kteří tábor připra-
vují a snaží se zpestřit dětem nezapomenutelné chvíle,
patří veliké poděkování.

Iva Hájková, OŠKMA21

Školní poradenské
pracoviště

Akademie opět pokračuje
Začínáme v novém školním roce další porcí přednášek, besed
a výletů.
Újezdská Akademie zahájí přednáškovým cyklem PhDr. Jany Je-
bavé: 22. 9. Jan Zrzavý – Poetická malba; 6. 10. František Kupka
– Příběh života a příběhy obrazů; 20. 10. Claude  Monet – Malíř
světelné atmosféry; 3. 11. Amadeo Modigliani – Legendární
umělec precizní modulace; 1. 12. Edouard Manet – Rebel ve
fraku; 15. 12. Raffael Santi – Mladík s velkým srdcem a mimo-
řádným talentem; 12. 1. 2015! Paul Cézanne - Zakladatel kom-
poziční techniky; 26. 1. Řád svobodných zednářů – Cesta k poz-
nání sebe sama.
Paralelně se bude tento cyklus střídat s úplnou novinkou v na-
šich dosavadních nabídkách – s dr. Kamilem Bednářem budeme
procházet, i s živými ukázkami a zpěvem při klavíru, hájemstvím
„vážné hudby“. Začíná 29. 9. Staré Řecko - zrození evropských
hudebních perspektiv a pak každých čtrnáct dnů: Baroko – zá-
sadní proměna v pohledu na hudbu; Géniové klasicismu na po-
zadí bouřlivé epochy; Romantismus jako složitá reakce na
společenské proměny; Novoromantismus spojuje hudbu s lite-
raturou; Dovoz evropské hudby do světa ruského pravoslaví;
Osamocený génius B. Smetana a jeho doba; Leoš Janáček – ne-
zařaditelný originál. 
Přihlášky do 15. září v Podatelně MÚ, začátky opět v pondělí 
v 10 hod. (před každou I. dvouhodinovkou bychom vyřídili ad-
ministrativu, začneme tedy v 9.30), cena za jeden cyklus zůstává
250 Kč, místo konání bude upřesněno podle počtu zájemců –
zasedačka nebo LEVEL. Těšíme se na viděnou, na slyšenou.
Filmový Klub - začneme filmem Na západní frontě klid. Podle
silného příběhu pana Remarqua byly natočeny dva americké
filmy – černobílý z roku 1930, filmaři dodnes vysoce oceňovaný
a v době svého vzniku leckde zakazovaný v souvislosti s přípra-
vou na nová válečná jatka, a druhý, natočený v roce 1979 už 
v barvě a z části realizovaný v Čechách. Rádi bychom si promítli
paralelně oba, byť i jen v krátkých sekvencích se srovnávacím
komentářem, anebo jinak – podle Vašich přání… Budeme infor-
movat na plakátech. V dalším programu očekáváme vzácnou ná-
vštěvu - pí. Vlastu Chramostovou a Stanislava Milotu
s filmovou ukázkou z jejich představení „bytového divadla“,
a dále Jan Kačer slíbil, že nám určitě vynahradí svou omluvenou
absenci při promítání Hoteliéra… Promítání je zdarma, bývá ve
středu od 19 hod, všichni jsou vítáni.
Kolem Kolem – pokračujeme letos již pátým výletem, ujala se sa-
moobsluha cyklo-přátel, přihlašujících se na adrese rtepcham-
@seznam.cz, odkud přijde pozvání a pak už je to jen na Vás,
cesty jsou cca kolem 50 km, se zastávkami na občerstvení, čas
na relaxaci, povídání, fotografování a hlavně - radosti z drogy
jménem KOLO. 

Za KVA Petr Mach  

Dny zdraví 2014 
zdraví, pohyb, osvěta, zábava

Zveme všechny občany na DEN ZDRAVÍ v neděli 7. 9. od 14 do 18 hodin na
Multifunkční sportoviště ul. Čentická. Od 15 hodin se můžete registrovat na
Kolodění pořádané spolkem Rarášek (již nyní na http://www.rarasek21.cz/ra-
rasek21/).

Program:

14:00 – 14:05 zahájení starostou MČ Praha 21
14:05 – 14:35 Kangsim Dojang – exhibice bojového umění taekwondo
14:35 – 15:00 Kynologická organizace Újezd nad Lesy – ukázka výcviku psů
15:00 – 15:45 Vanda a Standa – Přijede k nám návštěva - zábavný program 

pro děti Informačního centra bezpečnosti potravin Minister
stva zemědělství

15:45 – 16:15 Cvičení jógy pro zájemce
16:15 – 16:25 Raráškovské písničky a tanečky pro nejmenší
16:25 – 17:25 Skupinové bubnování pro zájemce
17:25 – 17:35 Raráškovské písničky a tanečky pro nejmenší
17:35 – 18:00 Soutěž o nejlepší trik na koloběžkách (Neposeda o.s.)

Doprovodný program:

Sosák o.s. – výroba klobouků s ovocem a zeleninou 
Sbor dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy, ukázka hasičské techniky 
Školní sportovní klub – stanoviště s ukázkami jednotlivých atletických disci-
plín  
Život a zdraví, o.s. měření tlaku, tuku, prevence civilizačních onemocnění
Kožní ordinace a homeopatická poradna MUDr. Ivona Kosová, homeopatie, 

Bachova terapie, vyšetření pih dermatoskopem
Mobilní dopravní hřiště Městské policie Praha
Základní organizace Českého včelařského svazu Újezd nad Lesy - předváděcí 

úl, včelí produkty, med
Dětský domov Klánovice – prodej výrobků dětí
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu – jak a co pěstovat
Stánek Ministerstva zemědělství – Informační centrum bezpečnosti potravin, 

soutěže pro děti 
Věda nás baví – seznámení s vědou hravou a zábavnou formou (fyzika, che-

mie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) 
Mobilní lezecká stěna Balvan se soutěžemi
Malování na obličej 
Volejbalový oddíl – nábor 
DATATAG – aplikace bezpečnostního systému pro jízdní kola a elektrokola
BikeRanch – kontrola a základní servis jízdních kol zdarma

Občerstvení a ostatní

Květiny LUCKA, květinářství Lucky Dlabačové
El BIO prodejna zdravé výživy
Fair trade prodej produktů
p. Procházka - nealko, pivo, burčák… 
p. Prosecký – koláče

Další aktivity v rámci Dnů zdraví:

Masarykova základní škola, Polesná 1690
18. 9. Den bez aut jako součást Dnu mobility v MČ Praha 21 (více informací 

o akci v článku Nechte auta doma)

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
3. 10. – 5. 10. výstava ovoce a zeleniny
3. 10. dopoledne pro mateřské a zákl. školy, odpoledne pro veřejnost
4. 10. poradna Dr. Pelešky
5. 10. ukončení v 15 hod.                          více na www.kvetyujezda.ic.cz  

Místní organizace Českého rybářského svazu
25. 10. od 09.00 do 14.00 hodin
26. 10. od 07.00 do 14.00 hodin
Rybářské závody pro děti a pro dospělé                  více na www.mocrs-ujezd.cz

I. MŠ, Čentická 2222
- odpolední akce s rodiči - „Dobroty ze zahrádky“
- týden zdravých svačin (příprava zeleninových a ovocných salátů)
- beseda s odborníky na výživu, zdravotníky 

MŠ Rohožník, Žárovická 1653
1. Pokračování v celoročním projektu „Relaxační cvičení s prvky jógy“ - 

výuka správného dýchání, informace o zdravém životním stylu, jak 
zdravě jíst a odpočívat

2. Pokračování celoročního projektu „Veselé pískání“ - prevence dechových 
obtíží

3. Proč je čištění mléčných zubů důležité – preventivní program „Nechci 
kazy Školka“

4. Ekologický projekt v průběhu celého roku - třídění odpadu, sběr papíru, 
charitativní akce sběr víček od pet lahví, péče o školní zahradu-ochrana 
životního prostředí

5. Spolupráce s humanitární organizací ADRA - děti získají informace o ži-
votě v rozvojových státech

6. Spolupráce s Českým červeným křížem - prevence dětí před úrazem, 
protidrogová prevence

MŠ Sluníčko, Polesná 1690
U příležitosti Světového dne výživy 16. 10. MŠ uspořádá v lese zábavné dopo-
ledne - pro děti etapovou hru „OTESÁNEK“.

Iva Hájková, OŠKMA21

Pro informaci uvádíme seznam národních kulturních pa-
mátek ve správním obvodu Praha 21:

Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění

Újezd nad Lesy čp.59 vila Újezd nad Lesy, Starokolínská
Běchovice čp.1 zájezdní hostinec Na Staré poště, Českobrodská
Klánovice tvrz Slavětice, archeologické stopy
Koloděje kostel Povýšení sv. Kříže, Koloděje, Podzámecká
Koloděje krucifix Úvozová, Bačetínská, na návrší mezi 

stromy
Koloděje socha sv. Floriána Koloděje, při vjezdu do hospodářského 

dvora
Koloděje socha sv. Jana Nepomuckého, Koloděje, poblíž zámku
Koloděje čp.1 zámek Koloděje, Podzámecká

Budeme mít novou národní kulturní památku?

Školní poradenské pracoviště při Masarykově ZŠ má
za sebou první úspěšný rok fungování. V  uplynulém
školním roce se učitelé, žáci i rodiče seznamovali 
s novou nabídkou školy, jedná se především o mož-
nost konzultace se školním psychologem a rozšíření
práce speciálního pedagoga i na budovu 2. stupně.
Na pravidelné reedukace ke speciálním pedagogům
docházelo přes 60 žáků školy. Pomoc školního psy-
chologa vyhledalo celkem 89 žáků, z toho 21 žáků do-
cházelo pravidelně v průběhu školního roku.
Na konzultace přicházeli i rodiče žáků (51 rodičů či
rodičovských párů, 1-3 konzultace), což nás velmi
těší. A samozřejmě učitelé, kteří ocenili pomoc od-
borníků při své radostné i náročné práci s dětmi.
Žáci, učitelé i rodiče také velmi uvítali práci s třídními
kolektivy, kde se pracovalo především na posílení
dobrých vztahů mezi dětmi navzájem i mezi dětmi 
a učiteli, a na vytváření pozitivní a vstřícné atmosféry
pro předávání informací.
Projekt je financován z fondů EU a končí v březnu
2015, byli bychom velmi rádi, kdyby se podařilo i na-
dále na škole tyto služby udržet a přinést tím více ra-
dosti a chuti do práce všem.
Inspirativní a zábavný nový školní rok!

Za tým ŠPP Mgr. Jana Eibichová

Více informací a kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete na
webu školy.
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FARNOST KOLODĚJE VÁS
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA

ZAHRADNÍ SLAVNOST
v sobotu 13. 9. 2014 

PROGRAM: 
• 15:00  MŠE SVATÁ
• 16:00  ZAHÁJENÍ  ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 

-  zahrada i stodola otevřena pro širokou veřejnost
-  na místě občerstvení, možnost koupě guláše i buřtů k opékání
-  v průběhu celého odpoledne  VÝTVARNÁ DÍLNA spolku 

SOSÁK pro děti i dospělé s výrobou knihy na památku 210. 
výročí založení farnosti

• 16:30  DIVADLO TICHÝ JELEN s představením TŘI PŘADLENY
• 17:30  HUDEBNÍ ODPOLEDNE
• Po setmění výstup na Kolodějskou horu, vypuštění lampionu přání a snů
• Přátelské posezení u ohně

Český červený kříž Újezd nad Lesy
pořádá

zájezd do Polska
za nákupy na trzích

termín: v sobotu 4.10.2014           cena 220,-Kč

odjezd v 5,00 hodin – od obchodu LIDL

Přihlášky přijímá: Jana Tesařová  - tel.: 281 972 720

mobil: 608 865 977

Srdečně Vás zveme!

Zveme Vás na výroční 
XV. úklid lesa,

který organizuje

v sobotu 4.10.2014

Sraz účastníků je v 9:30 před restaurací Smolík
(Nádraží Klánovice na újezdské straně, smyčka autobusů 303,260,251)

- úklid lesních a přístupových cest a zejména okrajů lesa 
v tradiční lokalitě mezi Čentickou, Pilovskou, Staroklánovickou 

a okolo peronu

- úklid naučné stezky Lesní galerie I a II

- úklid dalších lokalit vítán
nutné je stanovení sběrných míst a domluva předem,

nejpozději do 26.9.2014 na zita.kazdova@ujezdskystrom.info

Po práci nás už tradičně čeká opékání buřtů

Přijdte v pevných botách, pracovním oděvu a s rukavicemi, 
pytle na odpadky a jejich odvoz zajistíme 

ve spolupráci s MČ Praha 21 

Těšíme se na Vás, bližší informace naleznete 
na webových stránkách www.ujezdskystrom.info

TJ Sokol Újezd nad Lesy informuje
Vedení Tělovýchovné jednoty ve spo-
lupráci s oddílem Rekreačních sportů
otevřelo ve svém sportovním areálu v
červnu multifunkční hřiště (malá ko-
paná, odbíjená, tenis, nohejbal). Hřiště
o rozměrech 44m x 22m, povrch
umělá tráva bylo z 80% financováno
ze zdrojů Magistrátu hl. města Praha
(tímto děkuji bývalé
starostce pí Vlásen-
kové), necelých 20%
přidala MČ, do 20%
spoluúčasti dofinan-
covala TJ. Nutno do-
dělat osvětlení!!!!
V průběhu prázdnin
probíhal provizorní
provoz, hřiště bylo
otevřeno po celý tý-
den, především pro
mládež (zcela zdar-
ma), která ho využívala především pro
kopanou a tenis, členové RS pro ma-

lou kopanou a nohejbal. Když byly ob-
sazeny všechny tenisové kurty, bylo
hřiště využíváno i dospělými, jak,
členy tenisového oddílu, tak přícho-
zími. 
V týdnu od 4. do 8. srpna jsme zku-
šebně uspořádali příměstský tábor -
mini (vystřídalo se deset dětí) pro za-

čínající tenisty. Hřiště nebylo ještě vy-
užíváno dle našich představ, neboť

propagace v době dovolených a prázd-
nin nebyla dostatečná.

ODDÍL REKREAČNÍCH SPORTŮ DO-
PLNÍ DRUŽSTVO VETERÁNŮ HRAJÍ-
CÍCH HANSPAULSKOU LIGU o kvalitní
hráče nad 35 let!
Veškeré informace na 602 172 744!

HŘIŠTĚ NABÍZÍME PRO ÚJEZDSKOU ORGANIZOVANOU I NEORGANIZOVANOU

MLÁDEŽ ZCELA ZDARMA, PRO SKUPINY DOSPĚLÝCH NA MALOU KOPANOU.

ODBÍJENOU, NOHEJBAL ZA ROZUMNÝ POPLATEK PO INDIVIDUÁLNÍ DOHODĚ.

OD ZÁŘÍ POŘÁDÁME PRO MLÁDEŽ KURSY TENISU POD KVALIFIKOVANOU

TRENÉRKOU (hřiště zdarma, takže zaplatíte pouze poplatek trenérce, který

nesmí při  jednom dítěti přesáhnout 250.-Kč

za TJ Sokol
František Sedlák, skutečný občan Újezda

Oslavy výročí školy spojené se Dnem otevřených dveří
se budou konat v obou budovách ZŠ

27. 9. 2014
9:00–11:00 hodin: zahájení a program na I. stupni ZŠ, Staroklánovická 230

11:30–14:00 hodin: zahájení a program na II. stupni  ZŠ, Polesná 1690
14:30 hodin: ukončení v kinosále na II.  stupni ZŠ
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Nechte auta doma
Trápí vás množství aut v našich ulicích, okolo škol a ško-
lek, kolony, znečištěné životní prostředí? Zapojte se 
s námi do Dne mobility a nechte 18. 9. 2014 svá auta
doma.
MČ Praha 21 se ve spolupráci s Masarykovou základní ško-
lou Újezd nad Lesy, Žákovským zastupitelstvem Újezd nad
Lesy, Policií ČR a Městskou policií Praha zapojují do Evrop-
ského týdne mobility (16. – 22. září). Otevíráme novou cy-
klostezku podél ul. Čentická.
Pokud vozíte autem dítě do školy, zkuste alespoň tento den
změnit své zvyky a jděte pěšky, jeďte na kole nebo využijte
hromadnou dopravu. Připojí se k vám i zaměstnanci zá-
kladní školy a Úřadu MČ Praha 21. 
Policie bude v městské části měřit rychlost a s dětmi rozdá-
vat ukázněným řidičům jablko a neukázněným citron. Ne-
cháváte v autě cennosti a jdete si nakoupit? Může vás
zastavit strážník s dětmi a vysvětli vám, že „Vaše auto není
trezor“.
Pojďme společně udělat něco pro naše zdraví.

Více o Evropském týdnu mobility na odkazu:
http://www.mzp.cz/cz/news_etm_2014 

Iva Hájková, OŠKMA21

Zahrádka v září
Září je měsíc zalitý sluncem a zářícími barvami květin 
a ovoce. Je to také měsíc sázení dřevin, jarních cibulovin 
a přesazování trvalek, ale i vysazování nových stromků 
a keřů.
� ze záhonů můžeme přesadit do nádob vřesy a listopad-

ky, které nám pak budou v pozdějším podzimu zdobit 
vchody nebo balkony.

� jestliže se nám letos podařilo vypěstovat  pěkné pelar-
gónie, nařízkujeme si je na příští rok. Přes zimu ale musí 
mít světlé a chladné místo kolem 7 stupňů Celsia.

� rajčata, která končí svou vegetaci, přihnojíme draselným
hnojivem, odstraníme listy nad třetím hroznem, aby  
měla víc slunce a vzduchu, aby lépe dozrála.

� v tento měsíc zakládáme záhonky s bylinkami a léčiv-
kami. Sázíme je na slunné místo s dobrou zeminou.

� růže také přihnojíme draselným hnojivem. Při slunném 
počasí nám ještě dlouho pokvetou.

� v září vysazujeme také jarní cibuloviny – narcisy, tuli-
pány, hyacinty, krokusy, modřence ….

Na podzim je na zahradě hodně práce, ale i radosti, zrovna
tak jako na jaře.
Jako každý rok začátkem října bude Výstava ovoce a zele-
niny,  ale i dalších výpěstků, nejen zahrádkářů. Proto zveme
všechny naše příznivce, aby nám propůjčili své výpěstky 
a zajímavosti, které se jim podařilo vypěstovat a prezento-
vali své úspěchy, ale i neúspěchy.

čtvrtek 2. 10. 2014 14 –18 hod příjem exponátů 
pátek     3. 10. 2014 8 - 12 hod školy a školky
pátek     3. 10. 2014 14 –18 hod zahájení výstavy pro 

veřejnost
sobota   4. 10. 2014 9 – 18 hod dr. Peleška bude radit 

a případně chválit
neděle   5. 10. 2014 9 – 14 hod

Za ZO ČSZ                                  Zdenka Nohejlová

PROGRAM září 2014
.... jsme na dosah

Výstava měsíce POČÁTEK
1. výstava obrazů mladé umělkyně Lucie Kučerové

Filmový klub 1. 9. pondělí, 20:00 PULP FICTION: HISTORKY
Z PODSVĚTÍ Kultovní film devadesátých let nyní převeden do té nejvyšší,
digitální kvality! USA/1994/krimi, thriller/153 min/přístupný od 15
let/české titulky

Kino 3. 9. středa, 20:00 MAGICKÝ HLAS REBELKY
O. Sommerová zachycuje osud zpěvačky a signatářky Charty 77 Marty
Kubišové. ČR/2014/ /90 min

Akce měsíce 7. 9. neděle, 14:00 2. ročník AVON POCHODU
PROTI RAKOVINĚ PRSU v Klánovicích Pochod bude ukončen vypuštěním
balónků jako aktu naděje.

Koncert 7. 9. neděle, 17:00    THE TAP TAP s hostem DANEM BÁRTOU
Koncert se uskuteční na dvoře ZŠ, kapela The Tap Tap vystoupí na ven-
kovním zastřešeném pódiu a bude spolu s AVON pochodem zahajovat
podzimní projekt "ZDRAVÉ KLÁNOVICE 2014"

Přednáška 9. 9. úterý, 19:00 MammaHELP
V České republice každoročně onemocní rakovinou prsu téměř 7 000
žen. Přednáší: Koordinátorka MammaHELP centra Praha Hana Jírovcová
a vyléčené onkologické pacientky. 

Kino 10. 9. středa, 20:00 DÍRA U HANUŠOVIC
Vesnické drama s prvky černého humoru je režijním debutem M. Kro-
bota. ČR/2014/načernalá komedie/102 min

Koncert 11. 9. čtvrtek, 19:30 BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chu  si zahrát se spřízněnými dušemi.

Kino 15. 9. pondělí, 20:00 IDA
Umělecký černobílý snímek vypráví příběh novicky, která až po návštěvě
své nově nalezené příbuzné, odhaluje svůj židovský původ. Polsko /2013/
drama/80 min/přístupný/české titulky 

Kino 17. 9. středa, 20:00 CHLAPECTVÍ
Výjimečný film o dospívání jednoho obyčejného kluka, jež se natáčel 12
let. USA/2014/drama/166 min

Kino pro děti 21. 9. neděle, 16:00 TŘI BRATŘI
Režisér J. Svěrák natočil pohádku plnou laskavého humoru podle scéná-
ře Z. Svěráka. ČR, Dánsko/2014/86 min

Kino 22. 9. pondělí, 20:00 KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
E. Stone a C. Firth v hlavních rolích nové romantické komedie režiséra
Woodyho Allena. USA/2014/romantický/109 min/přístupný od 12
let/české titulky

STAND UP COMEDY SHOW 23. 9. úterý, 20:00 NA STOJÁKA
Oblíbená stand-up comedy z televizních obrazovek - nové scénky - ten-
tokrát i na téma Zdraví. Účinkují: Lukáš Pavlásek, Daniel Čech a Karel
Hynek 

Divadlo pro děti 28. 9. neděle, 16:00 
a 29. 9. pondělí, 9:30 a 11:00 HONZA A LESNÍ SKŘÍTEK
Pohádka s písničkami o tom, kterak Honza a lesní skřítek zachránili les.
Hraje: divadelní soubor Cylindr

Kino 29. 9. pondělí, 20:00 STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který
poznal celý svět. ČR/2014/dokument/75 min/mládeži přístupný

Kurz 30. 9. úterý, 19:30 SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině. Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit,
posílit nebo jen podpořit?

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

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

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

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

Herní automaty stále
jitří emoce
Do konce léta bude vypnuto cca 15.000 automatů na
zakázaných místech
Unie herního průmyslu vítá konečné odebírání povo-
lení zakázaným hernám ministerstvem financí

Ministerstvo financí v těchto dnech dokončuje správní řízení
vedoucí k tomu, aby byla odebrána povolení na automaty,
které jsou provozovány v rozporu s místními vyhláškami.
Celkem se jedná o cca 15 000 automatů po celé ČR. Minis-
terstvo rozhoduje v pořadí, ve kterém byla příslušná správní
řízení otevřena, a postupně přicházejí rozhodnutí provozo-
vatelům v řadě měst a obcí ČR. Až nyní bude skutečně vidět,
jak místní vyhlášková regulace funguje.  
Ministerstvu financí se konečně daří plnit slib, který dalo na
dubnové tiskové konferenci a odebírá tisíce povolení provo-
zovatelům sázkových her, jejichž adresy byly zakázané mí-
stními vyhláškami a pouze čekaly právě na odebrání
povolení ministerstvem financí. Přestože původně měla po-
volení platit po přechodné období tři roky (tedy do konce
roku 2014), Unie herního průmyslu tento krok i přes ekono-
mické dopady na provozovatele vítá, protože se konečně
budou moci reálně projevit výsledky místní vyhláškové re-
gulace a aktuální stav tohoto odvětví v ČR.
„Jsme rádi, že ministerstvo financí přistoupilo k dokončo-
vání rozkladových řízení. Zároveň doufáme, že se odebrá-
ním těchto povolení naplno ukáže funkčnost místní vy-
hláškové regulace,“ říká tiskový mluvčí Unie herního prů-
myslu ČR Andrej Čírtek a dodává: „Spousta populistů a ak-
tivistů prosazuje prohibici heren s argumentem, že je jich
plno. To je ale důsledek pomalého odebírání povolení mi-
nisterstvem. Kdyby panoval stav podle místních vyhlášek,
problém je už dávno vyřešen.“
Snahy politiků a aktivistů o další regulaci před úplným do-
končením rozkladů jsou sice z hlediska získání politické po-
pularity pochopitelné, ale naprosto nesmyslné. Je logické
nejdříve zcela dokončit odebírání povolení na základě míst-
ních vyhlášek a vyhodnotit situaci s ohledem na výsledky
této regulace. Snahy o vyvolání místních referend či prohi-
bice automatových sázkových her jsou proto jen účelové
kroky, které mají vést k získání popularity politiků či akti-
vistů. 
Narychlo přijímaná rozhodnutí o plošných zákazech heren
před komunálními volbami jdou proti duchu rozhodnutí Ús-
tavního soudu, protože jim naprosto chybí jakýkoliv faktický
podklad a analýza skutečné místní situace na trhu sázko-
vých her. Ústavní soud judikoval, že rozhodnutí o regulaci
heren se nemá opírat o obecnou floskuli o škodlivosti ha-
zardu, ale o reálný a prokázaný vliv nabídky sázkových her
na veřejný pořádek. Hazardem není automat v herně, ale ja-
kákoliv sázková hra, pokud se hraje nezdravým a nezodpo-
vědným způsobem (např. poker, sportovní sázka či inter-
netové sázkové hry). Přitom jiné druhy sázkových her než ty
v hernách radnice regulovat nemůžou a jejich nabídka zůs-
tává i v případě prohibice neomezená.

Tiskový servis Unie herního průmyslu ČR
Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@pppartners.cz,
tel. 602494208

ZÁKAZNICKÝ ÚČET - 
On-line přehled o všem
důležitém
Stálý přehled o spotřebě vody, vystavených fakturách, plat-
bách či odečtech vodoměrů mohou mít zákazníci Pražských
vodovodů a kanalizací. Stačí k tomu jediné: aktivovat si tzv.
zákaznický účet. „Tuto službu v současné době využívá přes
patnáct tisíc našich klientů,“ informoval tiskový mluvčí spo-
lečnosti Tomáš Mrázek.
PVK tuto službu nabízejí na svých webových stránkách
www.pvk.cz. „Jedná se o zabezpečený účet, ke kterému má
přístup pouze zákazník po zadání platného hesla,“ upřesnil
Mrázek.
Poté, co si zákazník zažádá o přístup k datům pomocí zá-
kaznického účtu na webových stránkách www.pvk.cz, bude
mu doporučeně poštou zasláno přístupové heslo na jméno
a adresu, uvedenou v platné Smlouvě o dodávce vody a od-
vádění odpadních vod, kterou uzavřel s PVK.
Prostřednictvím aktivních formulářů, dostupných také ze zá-
kaznického účtu, může klient kdykoli komunikovat s týmem
kontaktního centra (tel. 840 111 112), který je k dispozici
nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Co může zákazník sledovat?
- spotřebu vody
- vystavené faktury
- platby
- odečty vodoměrů
- a další zajímavé informace

Celk. počet smluvních zákazníků PVK                      87 707 
Celk. počet fakturovaných odběrných míst            111 795
Celk. počet zákazníků se službou zákaznický účet     15 094

Další informace: Bc. Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí
Tel.: +420 267 194 273
Fax: +420 267 194 200
Mobil: +420 602 767 808
Email: tomas.mrazek@pvk.cz
www.pvk.cz

Červnový zájezd
28. června  vyjeli členové KAS do Prachatic, kde se konaly ,
jako každoročně, slavnosti „Zlaté solné stezky“. Byla to ob-
chodní stezka, po které se už ve středověku vozila sůl  z Pa-
sova do Prachatic. Historické náměstí bylo plné stánků se 

zbožím a občerstvením. Vyvrcholením dopoledního pro-
gramu  byl kostýmový průvod, v jehož čele v kočáře  jela
paní Helena Vondráčková. 
Po jejím vystoupení,  prohlídce náměstí a výborném obědě
jsme  jeli do Holašovic - obce zapsané do seznamu UNESCO.
22 usedlostí ohraničuje obdélníkovou náves  s rybníkem 
a kostelíkem. Všechny  jsou postaveny  ve slohu selského ba-
roka. V jedné z usedlostí  je muzeum, které jsme si se zá-
jmem prohlédli. 
Další cesta vedla do Strakonic. Se značnými problémy, které
vznikly objížďkou, špatným značením silnic a špatným na-
směrováním  od místního občana, jsme se zpožděním dora-
zili k hradu, kde na nás počkali a umožnili nám prohlídku.
Po hodině osobního volna jsme jeli domů. Počasí bylo
krásné, program zájezdu byl splněn, jen jsme nestihli ná-
vštěvu Husince, ale i tak jsme viděli hodně krásných a zají-
mavých akcí a míst.

Irena Krajzingrová

foto archiv Betis

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Újezdě nad Lesy  

na své srpnové výborové schůzi

zavzpomínala 
a zároveň se rozloučila se svou dlouholetou 

členkou přítelkyní

Antonií Doktorovou.

Čest její památce

Blanka Exnerová - předseda
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Chmelická a sliby – chyby
Stav komunikace v Chmelické nebyl dobrý a po zavedení objížďky v roce 2013
kvůli výstavbě kanalizace na hlavní Novosibřinské se ještě zhoršil (zejména mezi
Staroújezdskou a Talmberskou). Silnice bez podloží se provozem prohýbala, pras-
kala a zůstala poničená tak, že polní cesta je asi nejbližší kategorií. Prach, bláto
a odlétající štěrk obtěžují  nejen občany zde bydlící, ale i chodce, kteří  tudy pro-
cházejí většinou do Lidla, domů nebo na autobus. Velmi čilý provoz aut, nedodr-
žujících rychlost, je i nebezpečný, řidiči kličkují mezi výmoly… a ohrožují chodce.
Bezpečnost chodců na vozovce bez chodníků je minimální, o čemž svědčí  už ně-
kolik incidentů v této ulici. Navíc zde chybí kanalizace .., což je dle směrnic EU
jeden ze základních požadavků u měst nad 10 000 obyvatel (Praha má snad víc!!).
Vedení obce slíbilo nápravu před rokem na jednání s občany této ulice, pak při
každé příležitosti (Forum, Agenda, Zpravodaj..)  a místo toho se nemalé peníze
věnují na jiné akce, které nejsou tak naléhavé (např. rekonstrukce parku před ško-
lou, cyklostezky…. ). Snad se dočkáme nápravy od nového zastupitelstva, které
vzejde z voleb ? Ing. Pavel Stulík

Vyplatí se práce pro obec?
Z ÚZ můžeme často vyčíst volání po aktivitě občanů a nářky na to, že takových
občanů je málo. Když se ale takový objeví, jeho práce je často představiteli obce
znevažována a bagatelizována. Křiklavým případem může být občan a zastupi-
tel P. Duchek.
Tři roky vydává pro všechny Újezďáky zdarma čtvrtletník SÚL, který informuje 
o dění na radnici, upozorňují na nedostatky provázející činnost jednotlivých rad-
ních a nastavují jim zrcadlo. Tím umožňuje občanům tříbení názorů a ti tak ne-
jsou odkázaní pouze na jednostranné, často zavádějící informace v ÚZ. Tato
záslužná činnost nemá v Újezdě obdoby a nelze najít nikoho, kdo by zde podob-
nou informační činnost vůbec kdy vykonával.
Za všechna vydaná témata zmiňme investigativní sérii článků „Zkáza domu Žeb-
rových“. Svým přístupem a vytrvalostí, s jakou se zastával zoufalých staroused-
líků, marně bojujících proti pochybením radnice, výrazně přispěl k tlaku na její
vedení a to se o tuto kauzu začalo zajímat a řešit jí. Chvályhodný je i neutuchající
boj proti podpoře hazardu újezdskou radnicí.
Tyto nevšední aktivity jsou bohužel radnici trnem v oku a např. v Újezdské kronice
není o časopisu SÚL ani zmínka! Ale nevadí. Za P. Duchkem stojí čtyřletá práce
pro občany a například jím vydupané dětské hřiště na Blatově proti vůli vedení
radnice slouží dětem dodnes.
Navzdory neochotě vedení obce, se kterou musí pravidelně bojovat, je to tak jeden
z mála občanů, který i přesto nezištně a ve svém volném čase pro blaho obce pra-
cuje. J. Lameš

Otevřený dopis
Vážený pane starosto,
nepatřím mezi „pisálky“ či věčné stěžovatele a ještě méně mezi politicky chtivé jedince, ale
rozhodl jsem se vám napsat.
Zdá se mi, že vaší prioritou nejsou občané Újezda nad Lesy a jejich potřeby a ani sliby jim
dané, ale bohužel pouze vaše vize. Budování chodníčků v lese, zřizování „jednosměrek“,
revitalizace parku před školou atd. Neříkám, že jsou to špatné věci, ale existují určité prio-
rity, jako je dopravní infrastruktura – komunikace a chodníky, nedodělaná kanalizace, na
které jste nebyl schopen zajistit financování z MHMP. Je tristní, i při pohledu do okolních
obcí, že dnes naši občané chodí v gumovkách na autobus a ti ostatní si ničí auta v bahně
a dírách. K tomu bych hned připojil vybudování parkoviště u nádraží. Proč nejste v této věci
aktivní? Proč se v rámci jeho současné přestavby nevyjednalo jeho vybudování? A co sli-
bované parkoviště na Rohožníku? Co slibovaná skautská klubovna? 
Dále bych se zastavil u věci, která mě velmi zaráží, a to je obsazení funkce předsedkyně Ko-
mise životního prostředí. Nejenom, že jde o vaší manželku, ale jako zubní lékařka nemůže
být v oboru životního prostředí erudovaná více než jeho pracovníci. Navíc je celý střet
zájmu završen tím, že je členkou oponentního sdružení „Újezdský strom“. To už mi
opravdu připadá naprosto nesmyslné.
A komunikace s občany? Bohužel, na zastupitelstvo již nikdo nechodí, občané nedostávají
prostor, jejich otázky zůstávají bez odpovědí. 
Vaše funkční období starosty bych zhodnotil ze svého pohledu jako období stagnace vývoje
naší obce, vzniklé pravděpodobně vaší manažerskou nepřipraveností, která vyústila v roz-
ložení vztahů na úřadě, kde panuje napjatá atmosféra, a je korunována neschopností pro
naši obec sehnat financování priorit.

Bohdan Havlík

Reakce na článek paní
Kazdové  na webových
stránkách pro Újezdský
Strom
Paná Kazdová stvořila neuvěřitelný kompilát,
ale budiž, je to její pohled na celou záležitost,
ale ve druhé části potom co vystoupila z „ile-
gality“ „zapomněla“ na jednu důležitou sku-
tečnost, jak jsme byli my členové, kteří jsme
pracovali v redakční radě až do konce roku  
v y k o p n u t i z redakční rady nebylo nám to
ani oznámeno a zdůvodněno bývalou šéfre-
daktorkou nyní místostarostkou Jakob-Čecho-
vou, od niž jsme se satisfakce doposud
nedočkali  a nikdo nám za dlouholetou nebo i
kratší činnost v redakční radě nepoděkoval.
Takhle se nejedná ani z bezdomovci. Paní Kaz-
dové doporučuji aby ve svém chvalořečení po-
užívala komplexní a pravdivé informace.

Pavel Švejnoha

Snaha o obohacení
Češtiny v Újezd-
ském zpravodaji

Jako jazykový odborník na češtinu
(státnice z č. j. a korektura řady
knih pro nakladatelství ODEON)
jsem si s hrůzou přečetl článek
Lucie Novákové ve kterém píše, jak
si mládež

p r o s v i ž n i l a
znalosti angličtiny. Proboha, kde se
objevil tento slovní paskvil, který
nemá nic společného se strukturou
českého jazyka a mate veřejnost?
Cožpak nemá naše květnatá řeč
dost výrazů pro tento úkon? Jestliže
se pisatelka chtěla zviditelnit tímto
výrazem měla ho dát alespoň do
uvozovek a tím zmírnit jeho dopad.
Chtěl bych ještě zdůraznit, že ani
paní šéfredaktorka a paní korek-
torka neměly tento „přehmat“ do-
pustit, Zpravodaj šíří nejen infor-
mace a osvětu ale také dbá na čis-
totu jazyka a správný pravopis.
Nerad bych, aby se kdy taková si-
tuace opakovala.

Pavel Švejnoha

Vážený pane Havlíku,
je správné, že od politiků požadu-
jete plnění jejich slibů. A já jsem
rád, že ve speciální příloze tohoto
čísla skládáme jako koalice účty -
uvedli jsme všechny naše sliby a je-
jich plnění. Jsem přesvědčen, že
jsme udělali maximum možného.
Všichni víme, že naše silnice jsou ve
špatném stavu. Víme také, že nám
chybí kanalizace. Ano. Ale tyto in-
vestice v řádu stamilionů se dohro-
mady blíží k jedné miliardě! Hlavní
město Praha by celé dva roky mu-
selo pracovat pouze v Újezdě bez
koruny investice v ostatních 56
městských částech! 
Přesto neděláme „jenom“ stezky 
v lese, či opravu parku! Přečtěte si,
kolik jsme vytvořili nových míst ve
školkách, postavili budovu policie,
zateplili a opravili školky. Vybudo-
vali jsme také podstatný kus chy-
bějící kanalizace  a opravili některé
ulice nebo jejich části. Ano, ty, na
které jsme měli v rozpočtu finanční
prostředky. Vyčítáte mi, že jsme 
s koaličními partnery nesehnali 
1 miliardu korun? Dluh, který
Újezdu vznikal právě v letech před-
cházejících? Dnes už na krytí na-
šich požadavků z let minulých
Praha finanční prostředky nemá.
Zkrátka nemá. 

Reakce na článek pana
Švejnohy –

Pravda o poděkování se našla na titulní
straně Zpravodaje 02 – 2013.

Život v naší městské části skýtá mnoho
výhod a také nevýhod. Jako okrajová
městská část máme blízko k přírodě,
ale proto jsou nám některé městské
požitky vzdálené. To nic nemění na
tom, že stále více lidí utíká z center
měst, ale volného místa k žití ubývá, 
a proto, že se již Praha nemá dále roz-
šiřovat, ubývá i stavebních parcel. 
Proto opět ceny všech nabízených ne-
movitostí pomalu rostou. Nejvíce se to
projevuje na trhu se stavebními po-
zemky. Ještě v roce 2004 byla cena 
2 147,- za m2, nyní se vyšplhala na 
4 150,-  až 5 000,- za m2. Ceny bytů jsou
vlastně ve dvou hladinách, které se dají
jen těžko porovnat, jde o ceny bytů na
sídlišti Rohožník a bytů v nových byto-
vých domech na Blatově. 
Ceny domů jsou velmi individuální.

Píšete o zastupitelstvu a Zpravo-
daji. Bránil Vám někdo přijít na za-
stupitelstvo a vystoupit? Podal jste
někdy interpelaci? Na cokoliv? Na-
psal jste někdy do Zpravodaje a ne-
byl vám příspěvek otištěn? To, že
zastupitelé nepíší do Sloupků zastu-
pitelů a nevyužívají prostor, který
mají v každém čísle k dispozici, není
přeci problém starosty, ale právě
těch zastupitelů, kteří odmítají ko-
munikovat s občany!
Kráce k dalším Vašim otázkám: Pro-
jekt nádraží se připravuje. Prostor
před nádražím nelze řešit v rámci
rekonstrukce kvůli nutné změně
územního plánu a dotacím, které
investor rekonstrukce (Správa že-
lezniční dopravní cesty SŽDC) ne-
může k tomuto účelu využít. Změ-
nu územního plánu jsme podali.
Parkovací dům na Rohožníku ob-
čané odmítli. Skautská klubovna
má dnes již hotový projekt, řeší se
stavební povolení, se skauty jsme
se dohodli na dlouhodobém pro-
nájmu a financování celé výstavby
skauty s naší finanční podporou.
Ostatně stejně fungujeme s fotba-
listy, či sokoly, kterým podporu-
jeme jimi získané externí dotace ve
formě 20 procentní spoluúčastí. Ta-
kové projekty pak stojí městskou
část pouze oněch 20 procent z cel-

kové ceny! Ke spokojenosti všech.
Dovolte mi dále uvést na pravou
míru nepřesnosti o aktivitách mojí
paní a významu spolků pro měst-
skou část. Moje žena pracuje jako
dobrovolník ve spolku Újezdský
STROM a v Komisi životního pro-
středí (KŽP). Nepracuje na úřadě 
a není zaměstnancem úřadu. Takže
rozhodně žádnou agendu, kterou
vykonává Odbor životního prostře-
dí (OŽPD), nevyřizuje a v žádném
„konfliktu zájmů“ není - ani ne-
může být. Okrašlovací spolek Újezd-
ský STROM přinesl do Újezda od
roku 2009 více než 1 700.000,- Kč
externích grantových peněz, ze kte-
rých se sázely stromy i budovaly
ony zmiňované lesní stezky. Měst-
skou část to stálo pouze zlomek
ceny a do projektů byli navíc zapo-
jeni v rámci firemního dobrovolnic-
tví další sponzoři a dobrovolníci.
Shledáváte na tom něco špatného?
Nakonec mluvíte o napjaté atmos-
féře na úřadě. Je to úřad a ten řídí
tajemník úřadu. A že starosta chce
po vedení úřadu a jeho zaměst- 
nancích více práce ve prospěch
Újezda? Ano, to chce! :-)
Vážený pane Havlíku, děkuji Vám
za otevřený dopis,
s přáním úspěchu ve Vaší práci
Pavel Roušar, starosta 

Žijeme v Újezdě nad Lesy
Stabilně se v Újezdě nabízí kolem 30
bytů, 55 domů a 20 pozemků. 
V důsledku těchto skutečností je jasné,
že volné pozemky budou stále vzác-
nější a masová výstavba bude pomalu
ustávat. Začíná se projevovat zájem 
o stavby domů spíše v místech volných
parcel mezi stávající zástavbou. 
Z pohledu naší MČ je celá tato situace
již nyní celkem složitá, i když zde právě
není žádná stavební uzávěra. 
Kolem Újezda vznikl v jižní části pás
pozemků, na kterých se v současné
době stavět nemůže, protože jsou 
ochranným pásmem připravovaného
obchvatu či mají zůstat jako zelený pás
ke sportu a rekreaci. 
Je otázkou, zda bude možné i v těchto
místech  stavět rodinné domy. 

Milena Šebíková

Poděkování
Náš příběh začal před více jak 7 lety.
Okolní pozemky se změnily na sta-
vební, došlo až ke 3/4metrovému na-
výšení, byl zde přerušen přirozený
odtok dešťové vody a my jsme po kaž-
dém dešti nebo tání sněhu byli pod
vodou. Začalo nekonečné dopisování
se stavebním úřadem, ve kterém jsme
v samém počátku byli písemně ujiš-
těni, že novostavby nám nezpůsobí za-
mokřování a sousední pozemky budou
ve stejné výši s naším. Ani jedno ne-
byla pravda. 
Naším velkým štěstím bylo, že svoji ne-
movitost prodali manželé Vlásenkovi.
Nový majitel se pustil do odvodnění
svého pozemku a přidal se i druhý sou-
sed. Tímto bych jim chtěla oběma ve-
lice poděkovat.
V neposlední řadě bych ale chtěla po-
děkovat i panu zastupiteli Duchkovi,
který se našemu problému věnoval ve
Svobodných újezdských listech.
Je úsměvné, jak se pan tajemník a sta-
vební úřad stále více snaží dokazovat,
jak z jejich strany bylo a stále je, vše
bezchybné.

Helena Žebrová

Reakce redakce
Jsem velice potěšena, že pan Švejnoha 
o Újezdský Zpravodaj neztrácí zájem. Dále
děkuji za jeho jazykorozborný podnět 
o prosvižnění, který mne doslova vypru-
žil. Vzpomněla jsem si ale, že v české kot-
lině se často lpí na správném používání
češtiny. Dokonce tím více, čím méně lidé
znají jazyků cizích. Nakonec mi pomohla
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., působící
v brněnském Ústavu jazykovědy a baltis-
tiky Filozofické fakulty a mezi jejíž hlavní
oblasti vědeckého zájmu patří socioling-
vistika, stylistika a teorie národního jazy-
ka. V rozhovoru pro www.veda-muni.cz 
s názvem „Jazyk je živý organismus, kte-
rému se nedá poroučet“ doslova uvedla: 
„Pro nás dneska je to třeba problém pru-
dkých změn spisovného jazyka. … Všichni
jsme svědkem toho, jak zejména mladí
lidé zacházejí s jazykem velmi velkoryse 
a starší se nad tím rozčilují. Často mají
lidé pocit, že se to děje jen nám teď a tady,
ale ono se to děje všude a dělo se to vždy.
… Pro někoho se stalo dokonce módním
vyjadřovat nad současným stavem jazyka
pohoršení. … Podoba lidského chování 
a podoba jazyka jsou spojité nádoby.“ Tož
tak…

Lucie Černá, šéfredaktorka

Taje a mýty kolem Zpravodaje
Do Listárny Zpravodaje zaslal pan Švejnoha dopis, který se týká zcela jiného media a který nemůže 
redakce Zpravodaje ovlivnit. Z jeho dopisu mimo jiné také vyplynulo, že se cítí jako bývalý člen re-
dakce „odkopnut bez poděkování“. Rozhodli jsme se zapátrat v archivu ...

Na přání pana Švejnohy jsou jeho články otištěny bez jazykové korektury.      red-
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Praha 21 – Újezd na Lesy, Soběšínská 1788

tel./ fax 281 972 217, mobil: 602 288 460

anna.spacilova@worldonline.cz www.annaspacilova.cz

hledám pozemky ke stavbě RD, RD a byty k prodeji i pronájmu

++ prodej  ++ pronájem ++ právní servis ++
++ odhad nemovitostí ++ finanční poradenství ++

Pronajmu v Račiněveské ul. nový 1+kk s balkonem 2. posch.

a venkovním parkovacím místem. Krásně zařízený, vestavěné

skříně, postel, kožená sedací souprava, krásná kuchyň. 

9.000,- Kč + energie+ služby/měsíc

placená inzerce

Kynologická organizace Újezd nad lesy
Pořádáme:

• „psí školku“ pro začínající psovody se štěňaty

od 3 do 5 měsíců. Kurzy začínají v sobotu od 14

hodin.

• „kurzy pro začátečníky“ učí majitele zacházet 

se psem, motivovat ho a vytvořit si s ním přátel-

ský vztah. Pes se naučí základním povelům.

Kurzy začínají v sobotu od 15 hodin.

• „individuální výcvik“ probíhá po

domluvě s instruktorem. Cílem  je 

zlepšení poslušnosti nebo řešení 

problematického chování. 

Kontaktní osoby:

Vladimíra Králová (606 959 245), Anna Bretschneiderová (604 308 059)

www.zkoujezdnadlesy.cz

První hodina

zdarma

Počátkem září  začíná Záchranným stanicím pro handicapované živočichy ježčí sezóna. Lidé zač-
nou sbírat všechny ježky, bez ohledu na jejich váhu a stáří a chtějí, aby se stanice o ně postaraly.
Nechápou, že  tak ubližují samotným ježkům.

Ježek, stejně jako každý jiný volně žijící
živočich, má ze všeho nejraději svobodu.
„Pokud seberete v první polovině září
zdravého ježka z přírody, ublížíte mu.
Touto dobou mladí ježci opouštějí svá
hnízda a učí se samostatně si vyhledá-
vat potravu,“ říká David Zítek z Pražské
zvířecí záchranky. „Jestliže teď takového
ježka lidé seberou, o tuto zkušenost ho
připraví, a způsobí mu velký problém.
Zdravý ježek patří do přírody, ne do lid-
ských rukou!“
Lidé běžně ježčata sbírají a vozí bez
předchozího zavolání rovnou do zá-
chranné stanice. Ubližují tak nejen jež-
kovi, ale i stanicím. Stanice se potýkají
s nedostatkem peněz a každý ježek, kte-
rého takto zbytečně přijmou, pro ně
znamená zbytečné výdaje. 
Jak se tedy chovat k ježkům? „Obecně
platí, že až do druhé poloviny října není
dobré nezraněné ježky z přírody brát“,
radí D. Zítek.  Pokud si přeci jen nebude

Ježek patří do přírody, ne do záchranné stanice!

nálezce jistý, v sekci poradna na strán-
kách  www.zvirevnouzi.cz najde Ježčí
kalendář a v něm fotografie a popis
ježků, kteří v daném období skutečně
potřebují pomoc. Radu dostane také
na lince Pražské zvířecí záchranky 774
155 185.    
Pražská zvířecí záchranka pomohla od

r. 2009 téměř dvěma tisícům zvířat 
a tisícům dalších radou po telefonu.
Pokud můžete, podpořte záchranu
volně žijících živočichů jakoukoli část-
kou zaslanou na účet: 33223355/0800
v.s.: 1111. Děkujeme! 
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Doučování angličtiny 
(ZŠ,SŠ) + výuka dospělí

(začátečníci až pokročilí) 
v časech 7-16 h.

Státnice. Cena 200 Kč/60 min.
Tel. 724 243 116

GEODETICKÉ PRÁCE

ANGLIČTINA individuálně
pro malé, velké, doma i ve firmě

jednotlivci i skupinky
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Tel.: 775 950 098

S T E P !   S T E P !   S T E P !
Naučte se stepovat pod vedením mistra

světa Dominika Budlovského. 
Výuka probíhá v újezdské Arabesce. 

Pro začátečníky i pokročilé – děti i dospělé. 
Více informací na www.arabeska.cz.

N Ě M Č I N A
Lektorka NJ nabízí individuální výuku / doučování 
– všechny úrovně pokročilosti (příprava na maturitu, 
Goethe certifikáty B1-C2). Výuka možná i o víkendech.
Cena za výuku od 250-450 Kč / 60 min. dle náročnosti výuky,
frekvence hodin či dojíždění. Kontakt: 607 182 500

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

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

tel. 721 636 205

Nabízím k odkoupení 
ZÁNOVNÍ DĚTSKÉ OBLEČENÍ:

chlapecké 9 -12 let, velikost+- 128 -140
dívčí 6 - 8 let, velikost +-122 - 128

Cena dohodou   Tel.: 777 118 099

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

Eduard Pacák            mobil: 605 789 346

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

ZAJÍMAJÍ VÁS ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY?                                                                            

Je lepší bydlet v centru Prahy, nebo u nás na okraji?  

Co je pro rodinu s dětmi lepší byt, nebo dům se zahradou?

Jaké jsou výhody, nebo nevýhody bydlení s rodiči?

POKUD ANO, ZKUSTE SE PODÍVAT NA: 

www.sebikova-a-reality.webnode.cz
SNAD NAJDETE NĚJAKOU ODPOVĚĎ

JSEM VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ
PRO TUTO OBLAST
Bydlím s Vámi a proto mám přehled o místní situaci
a mohu Vám kvalifikovaně poradit

MILENA ŠEBÍKOVÁ
KONTAKTY:

tel.: 725 693 662
milena.sebikova@century21.cz

www.zahrady-zelen.cz

placená inzerce

Startuje třetí ročník Měsíce náborů do sportovních klubů
Když nedáte dětem
prostor, najdou si
ho samy. To je zá-
kladní motto pro-
jektu Měsíc náborů
do sportovních klu-
bů, který má dostat
děti od počítače 

a otevřít jim dveře do sportovního světa
plného pohybu a zábavy. Po celé září tak
budou mít děti všech věkových katego-
rií šanci zajít do zapojených sportovních
klubů a vyzkoušet si jakýkoliv sport.
Měsíc náborů do sportovních klubů pro-
běhne od 1. do 30. září a jeho součástí
bude i festival sportu pro děti Sporťáček.
Zájem o tento projekt každým rokem na-
růstá. V loňském ročníku se do projektu
Prahy sportovní zapojilo bezmála 150
pražských klubů a letos je cílem překo-
nat hranici 200 klubů. Děti mají v prů-
běhu září možnost zdarma navštěvovat
sportovní kluby a zkoušet si jednotlivá
sportovní odvětví. Je tak pouze na nich,
který sport je nejvíce zaujme a kterému
se budou chtít věnovat. S výběrem
sportu jim pomáhá  i dětský sportovní
festival Sporťáček, s nímž Praha spor-
tovní úzce spolupracuje a který je na
programu 6. září 2014.
„Přestože máme za sebou jen dva roč-
níky projektu, získal si mezi kluby velký
respekt a pozitivní ohlasy jsme měli i od
samotných dětí a rodičů,“ říká radní
hlavního města Lukáš Manhart, do jehož
gesce spadá rovněž sport. „Důkazem, že
chceme sportování dětí podporovat kon-
cepčně, je také zapojení Sporťáčku do
celého projektu Měsíce náborů. Obě
akce se navzájem výborně doplňují 

a jsou přínosné jak pro sportovní kluby,
tak i pro děti a rodiče.“
Festival Sporťáček se uskuteční v areálu
Hamr Braník, kde se všechny možné
sporty představí tak, aby si
na ně rodiče i jejich děti mohli
„sáhnout“ a poznat trenéry,
kterým děti svěří. Zároveň
umožní získat cenné informa-
ce o všem, co ke sportování
patří. Sporťáček nezapomněl
pozvat ani fyzioterapeuty,
sportovní lékaře a psycholo-
gy. V rámci celého dne budou
probíhat nejrůznější exhibiční
vystoupení, rozhovory se
sportovci, autogramiáda a dal-
ší. „Děti nemusí mít ostych, že
nebudou přijaty. Důležité je
odnést si pozitivní pocit,“ láká
Petr Bříza z pražské komise
pro sport. Akce Sporťáček se
stala natolik populární, že se
letos rozšíří i do dalších měst,
a to do Plzně a Ostravy.
Měsíc náborů do sportovních
klubů má dětem pomoci za-
členit se do nového kolektivu
a naučit se aktivnímu životu
plnému pohybu. 
Pomocnou ruku projekt podá-
vá také sportovním klubům,
které trápí úbytek nových
členů. Ty mají možnost se do
projektu zapojit zcela zdarma
po vyplnění jednoduchého
formuláře, který je k dispozici
zde: 
http://www.prahasportovni.cz/prihlaska-
klubu-do-sportovnich-naboru.cz

Seznam všech zapojených klubů bude 
k dispozici na www.prahasportovni.cz.
Více informací o Sporťáčkovi na
www.sportacek.cz.

www.sportacek.cz .
foto archiv redakce
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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

N O V Ě  O T E V Ř E N Ý
O B C H O D

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

!!!  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

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

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD – PŮD,
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ, PLOTY, 

ZEDNICKÉ PRÁCE
stavební-firma@seznam.cz    603 505 987

MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

PROVÁDÍME VŠE KOLEM DOMU

HODINOVÝ MANŽEL
drobné opravy v domácnostech, pomoc na zahradě 
a další služby. Slevy pro stálé zákazníky a seniory. 

Vybrané služby a doprava po Újezdě nad Lesy zdarma. 
www.domaciopravy.cz  

petariha@email.cz       tel. 733 541 242

Doučování angličtiny 
(ZŠ,SŠ) + výuka dospělí

(začátečníci až pokročilí) 
v časech 7-16 h.

Státnice. Cena 200 Kč/60 min.
Tel. 724 243 116

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

Výuka anglického jazyka pro děti. 
Hodiny inspirovány metodou Helen Doron

a přístupem Montessori. Cena za lekci
125 Kč / 2x týdně nebo 150 Kč / 1x týdně. 

Ukázková hodina po domluvě. 
Ing. Lenka Kalašová, 724 190 109

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
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ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. M. Ročňová, MUDr. D. Pitáková

REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY
Ordinační hodiny denně 8 – 11 hod, Úterý 14 – 17 hod.
Novosibřinská 111, Újezd nad Lesy - Praha 9
Tel: 731 836 706

Vaše jazyková škola 
pro rok 2014/15 www.happyschool.cz

736 178 258




