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Slavnostní odpoledne v Újezdě nad Lesy
bylo 8. května

Rej čarodějnic
byl letos opět
úspěšný
Poslední dubnový den opět proběhl
v Újezdě nad Lesy „fesťáček dobré adre-
sy“. Občanské sdružení Veselý Újezd
zajistilo kvalitní program až do večera.
Dětskou část „Čaroles“ připravily Ma-
miny z újezdské roviny. Na rozehřátí
pozvaly taneční skupinu Ambra z Kos-
suthu, tance předvedlo i studio Dance-
port. Pro děti byly přichystány soutě-
že, výtvarná a ty, ve kterých mohly zís-
kat letecký průkaz na koště. Aktivně se
jich zúčastnila více než stovka. Byla
zvolena Miss Čarodějnice. Malí i velcí
se bavili vystoupením kejklíře Vojty
Vrtka. Nakonec předvedly Čarodějnice
u ohně magický tanec.
Na tomto místě je třeba poděkovat

těm, kdo poskytli dary do Čáro-
boly – Danceport, El Bio,
hračky KokoVčelka, Kossuth
Wellness a Romantika. Děku-
jeme také všem, kteří nám při-
šli na pomoc – našim manže-
lům, kamarádům, dětem a také
paním učitelkám. Bez jejich
pomoci bychom se neobešly.
Máte-li zájem o fotografie, po-
dívejte se na:
http://maminyzujezdskeroviny.rajce.idnes.cz/
Carodejnice_30.4.2013/
O čarodějnicích čtěte ještě na
str. 9

Lucie Černá,
ta zrzavá čarodějnice

10. června 1348 byl položen arcibiskupem Arnoštem z Pardubic základní kámen hradu
Karlštejn. Téma výtvarně zpracovali žáci 4. D pod vedením p. učitelky Olgy Matějkové.

1. 6. Zájezd do Hronova, Broumova, Malých Svatoňovic, Kowary (Polsko
– park miniatur), Harrachova – cena 300 Kč – odjezd v 6:30 hod
od Lidlu (sledujte vývěsky). Zve Vás Sdružení důchodců.
Králova řeč, divadlo Pod Palmovkou, 17:00 – 22:00 hod,
doprava vlastní. Zve SPCCH.

2. 6. CESTA ZA POKLADEM SKŘÍTKŮ, Rarášek startuje od 13:00 – 17:00 hod
z Multifunkčního hřiště v Čentické ul.
Fotbal FK Újezd n.L. St. dorost x Střešovice, od 14:00 hod
Fotbal FK Újezd n.L. Muži A x Kyje, od 17:00 hod

3. 6. Vycházka do ZOO v Troji, zve SPCCH, sraz v 10:00 hod u ZOO,
pro důchodce za 1,-Kč
Akademie volného času, a dále každé pondělí, 10:00 – 12:00 hod,
budova ÚMČ Praha 21.

4. 6. Aktivní den pro všechny, od 14:00 hod na Multifunkčním hřišti
v Čentické ul.

8. 6. 1. Újezdská taneční soutěž, v MZŠ Polesná 1690, od 14:00 hod,
pořádá Danceport

9. 6. VI. DEN S POLICIÍ - AKCE ZAKONČENÁ HUDEBNÍM FESTIVALEM,
od 9:00 hod, letiště Letňany, Praha 9, vstup z ulice Tupolevova
(u Výstaviště PVA). Těšíme se na Vás!

12. 6. Čaj o páté se starostou, 17:00 – 19:00 hod, budova ÚMČ.
13. 6. Taneční show Tanečního studia Danceport, 17:00 – 21:00 hod,

v MZŠ Polesná 1690 pořádá Danceport. Všichni jsou vítáni.
Vstup zdarma.

15. 6. Letní bazárek, dejte věcem nazdárek, od 9 :00 - 13:00 hod tentokrát
po širým nebem na Multifunkčním hřišti v Čentické

17. 6. Jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, 16:00 – 20:00 hod,
v divadelním sále Masarykovy ZŠ. Všichni občané jsou vítáni!
Trénování paměti s Libuškou, 15:30 – 16:30 hod, budova ÚMČ.
Zve Vás SPCCH.

22. 6. Výlet do rakouského města TULLN, odjezd v 6:00 hod od Lidlu,
cena 450,-Kč. Uzávěrka do 8.6. Členy i nečleny zve ZO Českého
zahrádkářského svazu.
Fotbal pro rozvoj pořádá Neposeda v Salesiánském středisku,
Praha 8 - Kobylisy, více na www.neposeda.cz

27. 6. Holiday party pořádá Neposeda ve skateparku na Multifunkčním
hřišti, více na www.neposeda.cz

U příležitosti slavnostního připome-
nutí 68. výročí ukončení 2. světové
války předal starosta MČ Praha 21 pan
RNDr. Pavel Roušar čestné tituly
„Čestný občan MČ Praha 21“ panu Ing.
Alfrédu Kocábovi a in memoriam univ.
prof. RNDr. Petru Voňkovi, CSc. a titul
„Občan roku“ za rok 2012 paní Ing. Evě
Danielové.
Položením květiny u busty Stanislava
Krause, bojovníka u Tobruku za 2. svě-
tové války a čestného občana MČ
Praha 21, bylo zahájeno slavnostní do-
poledne. Divadelní sál byl zaplněn
občany a významnými osobnostmi
Újezda nad Lesy. Děti z Masarykovy zá-
kladní školy připomněly ve svém kul-
turním vystoupení, že tento rok je

vyhlášen Evropskou komisí jako Rok ob-
čana. Plk. Ing. Jan Vondráček se zmínil
o útrpném období 2. světové války: „Ne-
smíme zapomenout na tuto dobu, pro-
tože lidé trpěli, ale zároveň se mnoho
lidí zapojilo do odbojové činnosti a pro-
kázalo odvahu a solidárnost.“ Přítomní
měli možnost shlédnout první část
filmu Život v Újezdě nad Lesy, natočený
panem Janem Petrasem. Vyvrcholením
slavnostního dopoledne bylo předání
čestných titulů výše uvedeným osobám.
Ing. Alfréd Kocáb si položil řečnickou
otázku: „Proč jsme se zrodili? Zrodili
jsme se s nadějí, že život má smysl a že

pochopíme, co je pravda a láska, která
je nejdůležitější.“ Na něho navázala
Ing. Eva Danielová: „Co je mým život-
ním motorem? Láska k rodině, k pří-
rodě a k dětem. Kdo nemiluje, nemůže
být šťastný a ostatním ubližuje!“ Man-
želka univ. prof. RNDr. Petra Voňky,
CSc. zavzpomínala na život se svým
manželem, který byl velmi činný a zá-
roveň miloval zastupitelskou práci pro
Újezd.
Poděkování za organizaci této akce
patří zaměstnancům Odboru školství,
kultury, místní Agendy 21 ÚMČ Praha
21 a skautům z místní organizace
Újezd nad Lesy.

Iva Hájková, OŠKMA21
Medailony oceněných osobností čtěte na str. 3.

Vážení a milí spoluobčané,
v dnešním úvodníku bych rád poděkoval lidem, kteří si to vrchovatě zaslouží.
Třetí květnovou neděli proběhl v Klánovickém lese již 8. ročník závodu Běh
o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou sovou. Ve dvaceti čtyřech věkových
kategoriích se registrovalo více než 470 běžců, kteří v krásném nedělním do-
poledni změřili síly se svými soupeři. Akci již tradičně organizuje Školní spor-
tovní klub - oddíl lehké atletiky. Lidem, kteří dobrovolně pracují na výchově
mladých sportovních talentů, a navíc dokáží zorganizovat tak rozsáhlou spor-
tovní akci, patří můj veliký dík. Bez jejich práce by se nic podobného neko-
nalo. Proto děkuji zejména Zuzaně Olšanové a Radce Kohoutové, ale také
Markétě Šimkové, Ivaně Zoulíkové, Barboře Plzenské, Daniele Bakičové, Boh-
daně Jirsové, Jitce Kubšové, Miladě Pavlicové, Lence Kocourkové, Aleši Olša-
novi, Petru Pavlicovi, Petru Plzenskému, Pavlu Bakičovi, Michalu Konejlovi
a řadě dalších spolupracovníků ŠSK, bez kterých by tradice Běhu za újezdskou
sovou nevznikla, ani nepokračovala. Ať se lehké atletice v Újezdě daří i nadále!

Sportovců a návštěvníků využívajících cesty našeho lesa je hodně, ještě víc
jich navštěvuje multifunkční hřiště, zejména když se koná nejpopulárnější
újezdská akce - Čarodějnice v Újezdě. Poslední dubnový den se na hřišti sešla
více než tisícovka diváků a s velkou chutí využila program od odpoledne až
do pozdního večera. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval jmenovitě
Miroslavu Barešovi, Ondřeji Cikhartovi a Petru Kolářovi, Míše Křelinové z Ve-
selého Újezda a také Marii Bartejsové, Lucii Černé, Evě Danielové, Markétě
Fenikové, Martině Chlopkové, Vendule Kozelkové, Martině Podolkové a Nikole
Pravdové z „Mamin“. Stejný dík však patří všem organizátorům akce, které
zde nejmenuji. A do třetice - velké poděkování za organizaci Dne Země patří
Odboru životního prostředí a dopravy a všem dobrovolníkům z řad občanů,
kteří připravili pro zhruba 800 účastníků den plný zábavy, informací a pře-
kvapení.

Samo se neudělá nikdy nic. Dělají to lidé, naši spoluobčané. V uvedených pří-
padech odvedli kus dobré práce, rozdali spoustu radosti a za to si zaslouží
naši úctu a poděkování.
Ať se jim daří i nadále a doufám, že toto přání vyslovuji i za vás.

Pavel Roušar, starosta

15. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
se bude konat dne 17. 6. 2013 od 16:00 hod
v divadelním sále I. stupně Masarykovy ZŠ.

Všichni jste srdečně zváni.
Program jednání bude uveřejněn na úřední desce a na www.praha21.cz

foto archiv ÚMČ Praha 21
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Aktuality z Rady MČ Zaměřeno na životní prostředí

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Po dohodě s vedením školy jsem obnovil besedy starosty ve škole, protože
cítím povinnost našemu školství věnovat maximální pozornost. Kromě toho
ale také odpovídám na pozvání občanů, spolků a organizací a účastním se vý-
ročních schůzí a nejrůznějších akcí od brigád ke slavnostem, navštěvuji kul-
turní a sportovní události v Újezdě, pořádám pravidelné besedy, diskutuji
s občany o újezdských tématech a o jejich námětech, snažím se pomoci s kon-
krétními problémy, také chodím popřát a poděkovat občanům u příležitosti
kulatých jubileí. Při všech těchto příležitostech se bavím s lidmi, poslouchám
je a naopak jim nabízím svůj pohled, názory a koncepci. I toto považuji za
práci starosty a snažím se ji dělat poctivě. Je to spousta energie, která se,
k mé radosti, vrací v podobě spontánně aktivních lidí, myšlenek, nápadů a je-
jich realizací. Že dialog mezi radnicí a občany v Újezdě začíná fungovat, je
dárek nám všem v roce, který je označen jako Mezinárodní rok občanství.

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Filmový klub zahájil činnost promítáním pozoruhodného díla režisérky
Drahomíry Vihanové za osobní účasti autorky. Uvedením díla, které bylo
dosud jen na festivalech, se újezdská projekce zařadila mezi akce republiko-
vého významu. Filmy zaujaly svou hloubkou a nastolením tématu hledání
pravdy.
Na jednání Zastupitelstva zvýšil pan Duchek skóre pomyslné rubriky „Když
chybí zdravý rozum“ (jak překvapivě trefně nadepsal v ÚZ svůj text v podob-
ném duchu jeho kolega z VV): Článek „Tunel za 2.500.000,- v Újezdě n L.“ v SÚL
prý neznamená skutečné tunelování, ale tunelování „v uvozovkách“. „Neří-
kejte, že píšeme nepravdu. O tunelování se nepsalo. Omluvte se!“
Inspirující bylo slavnostní setkání při příležitosti výročí konce 2. světové války
za živé účasti a debaty místních osobností. Poctou přesahující hranice MČ bylo
předání titulu Čestný občan Ing. Mgr. Alfrédu Kocábovi, spoluzakladateli
Charty 77, držiteli vyznamenání ČR Za zásluhy, který je již dlouho naším milým
sousedem.
Přeji hezké léto.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA A

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

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

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem
na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svo-
zových vozidel ZDARMA odevzdat tyto od-
pady: baterie, akumulátory, nádoby od
sprejů, zahradní chemie, mazací oleje
a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry,
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice,
detergenty (odmašťovací přípravky), foto-
chemikálie, pesticidy (přípravky na hubení
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní), zářivky a výbojky.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

8. června Holšická x Sudějovická
Toušická (u spořitelny)
doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod

22. června Rohožnická
Čenovická x Pilovská
doba přistavení: od 9:00 hod, po naplnění bude odvezen

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

Nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, výrob-
ky podléhající zpětnému odběru
(např. vyřazené elektrozařízení, TV
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky).

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

POPELNICE NA ODVOZ BIOODPADU

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

Martina Nejtková, OŽPD

Pavel Duchek / VV
Už opravdu nevím ...
Je pravda natolik nepříjemná, či už je společnost v rozkladu, že ji mnozí nevidí?
V minulém ÚZ napsal zast. Sikač za Komisi udělování čestných titulů v reakci
na článek pana Lameše, že jejím složením Rada nastoupila dobrou cestu, po-
stupně v ní narůstá zastoupení čestných občanů. Proboha jakých? Vždyť má
navlas stejné složení jako loni. Jen místo zesnulého prof. Voňky byl do ní do-
volen Dr. Schmidt, loni oceněný čestným titulem za velmi diskutabilních okol-
ností, které by ve zdravé společnosti oceněnému velely titul vrátit. Blamáž byla
vysvětlována jeho nevidomostí. Jak se však mohl zodpovědně seznámit i s kniž-
ními materiály nových návrhů na udělení titulů, je záhadou. Dále v komisi za-
sedala manželka čestným titulem oceněného pana Kocába, což na čestnosti
komisi rozhodně nepřidalo. Navíc se jedna členka na jednání komise vůbec
nedostavila, takže jediným praporečníkem čestnosti v komisi zbyl čestný a ne-
závislý komunista zast. Sikač.
Něco tu smrdí. Samochvála.
A komise je zralá na rozprášení.

Chcete se dobře
naobědvat a nevařit?
Dochází Vám inspirace v přípravě
jídel? Nemáte dostatek času?
Objednejte si přes pečovatelskou služ-
bu dovoz obědů pro seniory a osoby
se zdravotním postižením až k Vám
domů.
Co nabízíme:
Dovoz obědů v pracovní dny z Masa-
rykovy ZŠ nebo Restaurace Level.
Objednávejte, vyzkoušejte a vyberte si,
kde Vám lépe chutnalo!
Ceník:
Masarykova ZŠ 44,- Kč
Restaurace Level 55,- Kč
Dovozné 20,- Kč
Pro objednávky kontaktujte koordiná-
torku sociálních služeb ÚMČ Praha 21
Evu Hruškovou tel.: 281 012 925,
e-mail: eva.hruskova@praha21.cz

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí OSV

MČ Praha 21 vyhlašuje

2. ročník soutěže „Rozkvetlý Újezd“

Soutěž podporuje zkrášlování naší městské části. V letošním roce jsou vyhlá-
šeny tři kategorie:

1) Rozkvetlé okno (myšleno jako truhlíková výzdoba i balkonů, lodžií aj)

2) Rozkvetlá zahrada (předzahrádky, trvalkové záhony, keřová zákoutí)

3) Dominantní dřevina (mohutná či tvarově zajímavá dřevina)

Termín přihlášení - od 10. května do 30. září 2013
Písemné přihlášky obsahující jméno, příjmení, doručovací adresu a kontakt na pěsti-
tele, adresu, kde se výsadba nachází a alespoň 3 fotografie (nejlépe v různých fázích)
kategorie, do které se pěstitel přihlašuje, můžete odevzdat či zaslat na Odbor životního
prostředí MČ Praha 21.
V průběhu sezony pořizujte fotografie svého rozrůstajícího se truhlíku, měnící se za-
hrady či dominanty. V říjnu se sejde hodnotící komise, která vybere a odmění vítěze
v každé z kategorií.
Rozkvetlá okna, zahrady i krásné stromy zkrášlují nejen prostředí okolo nás,
ale i nás samotné. Inspirujte se, zapojte se a rozdávejte radost kolemjdoucím.

Sběrný dvůr
nenechte se napálit
Vážení čtenáři, ráda bych se s vámi
podělila o zkušenost, kterou učinil ve
sběrném dvoře v Běchovicích jeden
z našich spoluobčanů.
Jedno dubnové odpoledne přivezli dva
pánové do sběrného dvora v Běchovi-
cích na vozíku za autem fůru odřezků
z keřů a stromů ze zahrady. Ve vrátnici
se jeden prokázal občanským průka-
zem (bydliště v Újezdě nad Lesy –
Praha 21) a nestačil se divit, když mu
muž u vchodu sdělil, že tato fůra ho
bude stát 380 Kč. Na dotaz, jak je to
možné, že se přeci jedná o sběrný dvůr
hl. m. Prahy, který je pro Pražany
zdarma, obsluha sdělila, že to tak již
není, dvůr je prodán, má jiného maji-
tele a za odkládání odpadu se platí. Na
důkaz mával jakýmsi ceníkem. Ducha-
přítomný soused se začal dále vyptá-
vat po kontaktech na osoby, které jsou
zodpovědné ať již na Magistrátu hl. m.
Prahy, tak i v příslušné firmě s tím, že
se poptá a vše si zjistí. Až na základě
tohoto „povyku“ nechala nakonec ob-
sluha vymáhání poplatku a odpad byl
odložen zdarma.
Pro vyjasnění situace jsme oslovili zři-
zovatele sběrného dvora - Magistrát
hl. m. Prahy. Jeho zástupce nám sdělil,
že tento sběrný dvůr je stále v jeho ma-
jetku, provozuje ho Ipodec – čisté
město a.s. a platí následující pravidla:
občané hl. m. Prahy sem mohou
zdarma a bez omezení odložit objem-
ný odpad (nábytek, zařízení domác-
nosti), dřevěný odpad, odpad z údržby
zeleně, kovový odpad, papír, sklo,
plasty, nápojové kartony, nebezpečné
složky komunálního odpadu, vyřazená
elektronická zařízení (lednice, pračky,
televize, rádia, sporáky, počítače,
videa…); je možno za poplatek 25 Kč/ks
odložit pneumatiky. Suť z bytových
úprav v množství do 1m3 na osobu
a měsíc lze také odložit zdarma.
Jen jednorázový návoz je umožněn vo-
zidlům do max. hmotnosti 3,5t.
Nenechte se proto oklamat a do sběr-
ného dvora odpad i nadále odkládejte
zdarma!

Slabochová D., OŽPD

Rada MČ na svém 70. jednání
- Souhlasila na základě stanoviska

právní kanceláře s odstoupením od
kupní smlouvy se Správou železniční
a dopravní cesty, s.o. Důvodem je
rozhodnutí SŽDC o novém projekto
vém řešení stavby „Modernizace
úseku trati Praha Běchovice - Úvaly.“

- Schválila dodatek č. 9 pojistné smlou-
vy s pojišťovnou UNIQA na pojištění
majetku obce. Důvodem je pláno-
vané převzetí muzejních artefaktů
pro Újezdské muzeum.

- Schválila úpravu platového výměru
vedoucího VHČ

- Usnesením Zastupitelstva HMP
č.26/40 byla MČ P21 v sociální oblasti
přidělena částka 123.800,-Kč. RMČ
schválila na základě podkladů pra-
vidla a podmínky grantového řízení
MČ P21 v sociální oblasti pro rok
2013 - program J5 .

- Na základě připomínkování obecné
vyhlášky č.12/2008 Sb.hl.m.Prahy
o zákazu požívání alkoholických ná-
pojů na veřejných prostranstvích
schválila RMČ změnu a rozšíření
míst MČ P21, na nichž je konzumace
alkoholu zakázána.

- Schválila poskytnutí neinvestičního
příspěvku ZŠ speciální diakonie ČCE
P 10 ve výši 3.000,-Kč pro žáka
této školy, který je trvale bytem
v Újezdě n.L.

- Schválila výši finančních prostředků
v částce 2.161.100,-Kč na vybavení
interiéru nových prostor, šk. kuchy-
ně a šk. zahrady v MŠ Sedmikráska.

- na základě změny zákona č. 131/
2000 Sb. HMP bylo s účinností od
1.8.2012 nově svěřeno zastupitel-
stvům MČ do pravomoci schvalovat
účetní uzávěrku MČ. Rada odsouhla-
sila vnitřní směrnici o schvalování
účetní uzávěrky a uložila starostovi ji
předložit ke schválení na příští jed-
nání Zastupitelstva MČ P21.

Rada na svém 71. jednání
- Vzhledem ke změnám cenové poli-

tiky mobilních operátorů úřad s Vo-

dafone CZ dohodl výhodnější tarify,
které Rada schválila.

- Schválila program jednání Zastupitel-
stva MČ P21, dne 17. 6. 2013.

- Rada jmenovala na základě výsledků
konkurzního řízení na funkci ředi-
telky MŠ Mgr. Miluši Benátskou na
pracovní místo ředitelky MŠ Rohož-
ník a na pracovní místo ředitelky MŠ
Sluníčko Bc. Ivanu Huttovou.

- Vzala na vědomí zápis z Finančního
výboru Zastupitelstva MČ P21 a ulo-
žila starostovi jej předložit na příštím
jednání Zastupitelstva MČ P21.

- Souhlasila s návrhem na uzavření zá-
věrečného účtu MČ P21 za rok 2012
a uložila starostovi návrh předložit na
příštím jednání Zast. MČ P21.

- Vzala na vědomí zápis z jednání Gran-
tové komise a uložila OŠKMA21za-
pracovat připomínky do Grantového
systému pro rok 2014.

- Schválila odpisové plány zřízených
příspěvkových organizací na rok 2013

- Souhlasila s Koncepcí školství MČ P21
pro 2013-2019. Koncepci zpracovala
prac. skupina ve spolupráci s peda-
gogy MŠ , ZŠ a veřejností prostřednic-
tvím webu MČ a veřejného projed-
nání. Koncepcce bude předložena
zastupitelům na příštím jednání Za-
stupitelstva MČ.

- Schválila pronájem pozemku parc. č.
544/5 kynologům ZO 394 Českého ky-
nologického svazu IČ 63109409 na
dobu určitou do 31. 5. 2033

- Schválila odměny vedoucím odborů
úřadu za období 11/12 - 04/13

- Jmenovala na základě výsledku výbě-
rového řízení Ing.Luďka Jelínka ve-
doucím odboru majetku a investic
ÚMČ P21 a tajemníkem Komise ÚZR.

- Souhlasila s celkovými náklady ve
výši 6.500.000,-Kč na akci „Zateplení
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502“

- Schválila žádost pí.Hladíkové, dosa-
vadního nájemce bytu č. 54 v Živo-
nínské ul. čp.1629 o převedení ná-
jemních práv na Roberta Březinu ke
dni 30. 6. 2013.

- Schválila na základě doporučení ko-

mise na vyhodnocení veřejné za-
kázky malého rozsahu dodavatele
prací na akci „Rozšíření kapacity MŠ
Sluníčko, Polesná 1690“ firmu Tost
cz,s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč
n. Sázavou.

- Schválila rozpočtová opatření č.16-
20, rozpočtu v roce 2013.

- Schválila opravu havarijního stavu
skateparku na Multifunkčním hřišti
v ul. Čentická.

- Vzala na vědomí zápisy z Komise ži-
votního prostředí a Komise vzdělá-
vání a výchovy.

- Souhlasila se schválením účetní uzá-
věrky MČ P21 za rok 2012 a uložila
starostovi předložit účetní uzávěrku
na příštím jednání Zastupitelstva MČ
P21 ke schválení.

- Schválila zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Navýšení kapacity kuchyně
MŠ Sedmikráska“.
Karla Jakob Čechová, místostarostka
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Hledám pamětníky
Vážení občané, pomozte doplnit bílá
místa v újezdské kronice, týkající se
pomníku T.G.Masaryka.

Pomník, jehož autorem byl újezdský
občan, akademický sochař Bohumil
Zvěřina, byl postaven nákladem obce
a slavnostně odhalen v parku u školy
dne 28. října 1938. Za okupace, během
2. světové války, musela být busta
i s nápisem odstraněna. Sochař Zvěři-
na ji ukryl a jako náhradu umístil na
podstavec sochu amorka. Tak zůstal
původní podstavec zachován a po
válce v roce 1945 se na něj vrátila
busta T.G.M. V roce 1949 nařídili ko-
munisté bustu odstranit. Opět se našel
občan nebo občané, kteří bustu ukry-
li. Znovu se busta objevila až po same-
tové revoluci v roce 1989.

Nezodpovězené zůstávají otázky. Kdo
bustu ukryl a kde byla uschována od
roku 1949 až do roku 1990? Pokud
může někdo z vás, vážení občané, po-
moci doplnit tato bílá místa, budu
vděčná za každou zprávu.

Marie Tomaidesová, kronikářka obce
e-mail: marytomaides@seznam.cz

Občan roku 2012 Ing. Eva Danielová
Tato blond dáma, vystudovaná stavební inženýrka na ČVUT, milující manželka
a maminka tří synů s modrým laskavým pohledem, se přistěhovala z rodných
Strakonic do Újezda nad Lesy před třinácti lety. Během prvního roku se kromě za-
bydlování v novém domově seznámila s několika dalšími maminkami, co spo-
lečně vodily děti do školky. Netrvalo dlouho a padly nápady na to, jak oživit
a obohatit život v Újezdě dalším rodičům a hlavně dětem. V té době teprve Újezd
těžce zvládal první příliv nových obyvatel Unigy a Blatova. Vznikl plán na vytvo-
ření dětského hřiště a k tomu účelu vzniklo i sdružení Maminy z újezdské roviny,
v jehož centru Eva byla. Do své činnosti si přibralo i organizování akcí pro děti –
obecní Mikulášské, Karnevaly, Čarodějnice – tradiční akce u jejichž zrodu Eva
stála a dodnes je pomáhá ve volném čase organizovat. Ostatně slovo „pomoc“ ji
charakterizuje i v profesním životě: stala se první újezdskou asistentkou peda-
goga pro děti se zvláštními potřebami, které navštěvují MZŠ. V současné době tak
„chodí do školy“ již se svým druhým svěřencem a jde jim to spolu velmi dobře.
Kromě této práce ještě vede školní web MZŠ a občas pomáhá i v družině. Další její
činnost se soustřeďuje na Muzeum. Je členkou a v současné chvíli i pověřena ve-
dením muzejní rady. Jejím přičiněním proběhlo v Muzeu mnoho úspěšných akcí,
mj. výstava o generálu Krausovi.
Kdybych měla dát úplný výčet jejích činností ve prospěch naší obce, musela bych
zmínit i práci v Komisi MA 21 a také Redakční radu Újezdského Zpravodaje.
Eva je nejen velmi praktická a činorodá, ale také velmi laskavá. Je pro ni typické,
že je „seznamovací“ a svým přátelským způsobem spojuje lidi. Má mnoho ko-
níčků, mezi její nejoblíbenější patří různé druhy turistiky, četba, tanec a divadlo.
Peče vynikající moučníky a pro mne osobně je při jejich ochutnávání velká radost

být její sousedkou, spolupracovnicí
a přítelkyní. Lucie Černá

Čestný občan Újezda nad Lesy
in memorian
RNDr. Petr Voňka, CSc.
Při příležitosti slavnostního shromáždění občanů Újezdu nad Lesy ke dni ukon-
čení 2. světové války byl poctěn titulem „Čestný občan MČ Praha 21“ in memo-
riam prof. RNDr. Petr Voňka, CSc. Vyznamenání převzala za přítomnosti ostatních
blízkých jeho manželka Jana Voňková.
Prof. Voňka se narodil 21. 1. 1946 v Praze. Po studiu na gymnáziu absolvoval
v roce 1968 Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor numerická
matematika. Po absolutoriu nastoupil na tehdejší katedru Fyzikální chemie
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a tam působil po celý svůj odborný
život. Velmi brzy nastudoval potřebné teoretické základy chemie a chemické ter-
modynamiky a začal spolupracovat na řešení výzkumných úkolů, přinášel nové
podněty a originální postupy. Vždy ochotně poskytoval matematické konzultace
a zaučoval své kolegy do tajů rychle se rozvíjejícího počítačového programování.
Jeho životní specializací se pak stala problematika chemických a fázových rov-
nováh složitých systémů, kde mohl velmi dobře uplatnit svou matematickou od-
bornost. Byl autorem či spoluautorem několika odborných publikací,vydaných
zde i v odborně ceněných zahraničních vydavatelstvích. Vydal více než 70 článků
v odborných mezinárodních časopisech. Přednášel na mezinárodních i národ-
ních konferencích. Neméně bohatá byla i jeho pedagogická činnost. Vedl před-
nášky základního kurzu fyzikální chemie jak v jazyce českém, tak i v angličtině.
Zavedl několik předmětů magisterského kurzu fyzikální chemie, např. Chemická
rovnováha, Výpočetní metody fyzikální chemie, Zpracování experimentálních
dat. Byl vždy laskavým a trpělivým pedagogem. Jeho odborná a pedagogická čin-
nost mohla být po zásluze oceněna až po roce 1989, kdy se stal docentem a záhy
byl prezidentem republiky jmenován profesorem fyzikální chemie. Na VŠCHT
Praha působil několik volebních období v akademickém senátu školy. Prof. Voňka
byl aktivním členem České společnosti chemické, kde se podílel na práci odborné
skupiny chemické termodynamiky.
Významné byly jeho kontakty se zahraničím, zejména s Norskem. V roce 1990
působil rok na Technické univerzitě v Trondheimu, kde řešil ve spolupráci s od-
borníky ze SINTEF tehdy velmi aktuální problémy, ke kterým docházelo při trans-
portu zemního plynu z Norska do západní Evropy dále pak fázové rovnováhy
směsi plynů s vodou, důležité při skladování zemního plynu v podzemních úlo-
žištích. Během tohoto pobytu navázal celoživotní pracovní i přátelské kontakty
s profesorem Lovlandem a po celé další desetiletí se do Trondheimu na delší či
kratší dobu vracel.
Po roce 1989 se prof. Voňka začal intenzivněji angažovat též občansky, inspirován
politickými změnami u nás, ale také občanským chováním a vlastenectvím Norů.
Láska k rodné zemi a její pohnuté historii ho vedla k tomu, aby ji v zahraničí vždy
dobře reprezentoval. Individuálně pracoval na svém odborném růstu a nakonec
se, v souladu se svým přesvědčením, stal v roce 1997 členem ODS.
Považoval za velmi důležité občansky se angažovat hlavně v místě svého bydliště.
Protože se se svou rodinou v roce 1994 přestěhoval do Újezda nad Lesy, většinu
svého občanského úsilí věnoval tento tolerantní a skromný člověk právě Újezdu
nad Lesy a to hlavně tam , kde mu to bylo osobně nejbližší – školství a historii.
Byl platným členem školské a muzejní komise při MČ Praha 21. Přirozená tole-
rance k názorům ostatních lidí ho předurčovala k tomu , aby mírnil konflikty a na-
vrhoval řešení přijatelná pro obě strany sporu.
K velké lítosti všech slušných lidí nás po delší těžké nemoci opustil dne 7. pro-
since 2012.

Jana Voňková

Představujeme nově oceněné občany Újezda nad Lesy

Posezení pro seniory
ke Dni matek,
babiček, prababiček, tetiček, paní…
tenhle nádherný úvod s dojemnou bás-
ničkou Maminkám od Jaroslava Sai-
ferta přednesla a celé odpoledne
provázela kulturním programem paní
Maruška. Posezení organizoval Odbor
občansko-správní ÚMČ Praha 21 a byl
jako každý rok krásný. Všichni se těšili
na příjemně strávené odpoledne.
Přítomné pozdravil pan starosta RNDr.
Pavel Roušar a při té příležitosti požá-
dal o pomoc při vyplnění anketního
dotazníku pro potřeby MÚ. Po jeho ob-
držení, všichni s ochotou a pečlivostí
vyplnili požadované údaje. Jeden z no-
vých návrhů, požadavek na vybudo-
vání domu s malometrážními byty pro
seniory a také vybudování kostela, byl
preferován.
Zastupitelky MČ Mudr. Dastychová
a V. Juřenová hezky přispěly svým slo-
vem ke Dni maminek. Zavzpomínaly
na svoje maminky a uvedly milé pří-
běhy ze života.
Překrásné a dlouhé písničky zazpívaly
dětičky z Mateřské školy Rohožník pod
vedením paní učitelky.
Veselou i vážnou hudbu na flétničkách
zahrály žákyně Hudebního kroužku
při místní knihovně pod vedením prof.
Rázesbergerové.
Program doplnila moderními tanci
větší děvčata, která pak pomáhala roz-
dávat kvítek jako pozornost pro všech-
ny přítomné maminky. To potěšilo
srdíčko.
Naše známá skupina A JE TO pod ve-
dením p. Lhotáka a Vohánky, jako
každý rok, hrála pro nás milé, známé
písničky k poslechu i k tanci.
Velmi pěkně děkujeme za nádhernou
atmosféru i za pohoštění. Děkujeme za
výbornou přípravu a skvělou obsluhu
paním z Odboru občansko - správ-
ního, a také paním kuchařkám. Pre-
zentace a úprava stolů ke Dni matek
a pohoštění, byla přichystána s láskou
pro všechny přítomné. Moc děkujeme.
Nádherně jsme si všichni užili náš spo-
lečný svátek Den matek. Je na co celý
rok vzpomínat a těšíme se na příští
rok.

Doležalová K.

Čestný občan Újezda nad Lesy Ing. Mgr. Alfréd Kocáb
Alfréd Kocáb se narodil mezi dvěma světovými válkami (1925) v české katolické
rodině ve Vídni. Tam chodil do českých škol a žil do svých dvaceti let. Od třinácti
let toužil po dráze duchovního. V době 2. světové války nastala v jeho životě první
událost, která ho významně ovlivnila, formovala, ale také naznačila jeho celoži-
votní postoj. Po okupaci Rakouska Německem (1938) se automaticky stal němec-
kým občanem, ale protože odmítl vstoupit do německé armády, byl poslán na
různé nucené práce s organizací Technische Nothilfe. Mimo jiné i do pracovního tá-
bora Ebensee. Pracoval tam spolu s vězni místního vyhlazovacího koncentrač-
ního tábora. Jeho bratr byl politickým vězněm v koncentračním táboře Dachau
a maminka ve vídeňském bytě schovávala uprchlíky před nacistickou mocí. Ani
šťastné poválečné shledání rodiny Alfréda neodradilo od otázek, zda římsko-kato-
lická církev činila dost, aby zabránila hitlerovským zločinům. Od církve se proto
odvrátil. Šel studovat vysoké školy do Prahy. Nakonec se po roce 1948 vrátil k víře,
ale v evangelické církvi a vystudoval Husovu bohosloveckou fakultu v Praze. Přes-
tože byl členem církve, znovu kritizoval její činnost, resp. nečinnost především
v otázkách pomoci zemědělcům sužovaným kolektivizací. V roce 1949 se sezná-
mil a později oženil s újezdskou rodačkou, psycholožkou Darjou Myslivečkovou
a odešel sloužit do Zruče nad Sázavou. Protože odmítl spolupráci s STB a politiku
Sovětského svazu, byl nejprve v r. 1960 přemístěn a po roce 1968, kdy projevil ne-
souhlas s okupací, mu byl r. 1972 odebrán státní souhlas výkonu duchovenské
služby. Strávil téměř deset let v kotelně, kde vykonával práci nejen topiče, ale i du-
chovního. Také stál u základů Charty 77 a stal se členem VONS, Výboru nespra-
vedlivě stíhaných. Vypomáhal jako duchovní na několika farnostech. Žil v Újezdě
n. L., stále dozorován STB. Napůl žertem se říká, že v té době byl díky Alfrédu Ko-
cábovi Újezd nad Lesy jedním z nejlépe hlídaných předměstí Prahy. Celý svůj život
zůstal věrný svým zásadám, nebál se říkat svůj názor navzdory represi. Bojoval
proti udavačství, okupaci, za svobodu, pravdu a poctivost. Zejména zůstal laska-
vým člověkem a milujícím otcem dvou dětí, syna Michaela a dcery Magdaleny. Po
roce 1989 se vrátil ke svému povolání a stal se kazatelem v evangelickém chrámu
Sv. Salvátora v Praze. V roce 1997 převzal z rukou prezidenta Václava Havla me-
daili Za zásluhy, v roce 2007 sepsal své paměti „Cestou necestou“ a v roce 2012
byl uznán členem třetího odboje. V roce 2013, protože obci je ctí, že zde bydlí tato
osobnost, převzal titul Čestný občan Újezda nad Lesy.

Lucie Černá

F I L M O V Ý K L U B - F K 2 1
15. května 2013 přinesl újezdský filmový klub

další lahůdku pro filmové fajnšmekry.

Slnko v sieti
Film , který osobně uvedl
jeho režisér Štefan Uher

byl nejen palčivou připomínkou dob,
ve kterých vznikl (1962),

jedním z prvních počinů české filmové školy,
ale i zajímavou ukázkou novátorského použití jazyka.
O dalších akcích F21 budeme informovat v některém

z příštích vydání Zpravodaje.

Zdravím fšechny filmové fanoušky. Petr Mach

Oceněným občanům i jejich nejbližším přeji mnoho zdraví a štěstí do dalších let
a srdečně gratuluji jménem redakce ÚZ a Redakční rady. L. Černá

foto Z. Šidák

foto archiv ÚMČ Praha 21

foto archiv ÚMČ Praha 21

foto archiv ÚMČ Praha 21
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Dni Země přálo počasí
V pátek, dne 26. dubna 2013, pořádal
Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 21 na Multifunkčním spor-
tovišti oslavu Dne Země.
Této oslavě předcházelo setkání se
žáky některých tříd 1. stupně ZŠ ve
čtvrtek 25. 4. pod názvem Den Země –
Mezinárodní rok vodní spolupráce –
„Voda pro život“. Zde se děti seznámily
s původem svátku Den Země a s dů-
vody, proč je voda pro život dů-
ležitá a jak se k vodě máme
chovat. Následně shlédly dva
krátké filmy o koloběhu vody
v Praze a řece Vltavě tak, jak ji
neznáme. O zajímavé zkušenosti
se podělila paní Fialová, která
dlouhá léta pracovala v oblasti
péče o vodní toky.
Dopoledne 26. 4. bylo zaměřeno
hlavně na mateřské školky, pro
které byla připravena v divadel-
ním sále Masarykovy ZŠ lout-
ková pohádka O perníkové cha-
loupce. Akce se také dále zúčast-
nily některé třídy Masarykovy
základní školy a školní družina.
V průběhu celého dne se
návštěvníci ekologických stánků
mohli seznámit s ekologickou
tématikou, s kompostováním a mohli
rozpoznat dřeviny. Na stánku Lesů hl.
m. Prahy se seznámili s problematikou
záchranné stanice pro volně žijící živo-
čichy v Praze a mohli si zasoutěžit na
téma poznávání zvěře a dřevin. S prob-
lematikou odpadů a jejich tříděním se
seznámili u stánku svozové firmy Praž-
ské služby a.s. a u Občanského sdru-
žení Ekocentrum Koniklec. Na menší
děti byla zaměřena hravá prezentace
firmy EKO KOM a jejich vzdělávací pro-
gram Tonda Obal na cestách. Ekologic-

kou tématiku přišla podpořit také
Pražská energetika a.s. s programem
elektromobility. Zde jste se mohli se-
známit s ekologickými dopravními pro-
středky a vyzkoušet si jízdu na elektro-
kolech. U místních včelařů si návštěv-
níci prohlédli včelí úl a dozvěděli se
o chovu včel.
Pro děti zde byly připraveny skákací
hrady, malování na obličej, výstava sta-
rodávných loutek, projížďka na Seg-

way vozítkách a konících, ukázka
hasičských a popelářských vozidel.
S domácími zvířaty se mohli všichni se-
známit u stánku Svíčkárny Rodas,
která kromě svých ekologických vý-
robků – např. pastelek z včelího vosku,
ukázala i několik zvířátek ze své far-
mičky. Pro děti jsme také měli připra-
vené dílničky, kde si vyráběly šperky
z korálků, různá zvířátka a malovaly
obrázky právě ekologickými barvič-
kami ze svíčkárny. Návštěvníci si také
mohli nakoupit na malém eko trhu.

Bohatý kulturně vzdělávací odpolední
program moderoval Petr Vojnar. Na
úvod odpoledne nám předvedla fenka
Easy svůj tanec Dog dancing. Na po-
čest Dne Země jsme zasadili s plukov-
níkem panem Pelčákem pěkný javor,
následně zahradnická firma předvedla
využití stromolezecké techniky při
údržbě dřevin. Zajímavé bylo také
představení divadla Krab – pohádka
na chůdách „Nejvyšší čas“ a vystou-
pení s dravci. Odpoledne se zúčastnilo
taneční studio Danceport s ukázkami
tanců a sportovní klub Kangsim Do-
jang se svojí exhibicí taekwonda. Závěr
odpoledne patřil skupině Maxim Tur-
bulenc.

Újezd n. Lesy je v České knize rekordů
Po celý den jsme na fotbalovém hřišti
stavěli Šnečka Oujezďáčka z nápojo-
vých kartonů. Ke stavbě bylo použito
340 kg nápojových kartonů, což je
10 521 kusů. Délka spodní části šneka
byla 30,7 metrů, výška 21,6 metru
a průměr ulity šneka byl 11,6 metrů.
Ke stavbě významně přispěli žáci Ma-
sarykovy ZŠ nasbíráním 250 kg nápo-
jových kartonů.
Újezdu nad Lesy udělila agentura
Dobrý den Pelhřimov Certifikát o vy-
tvoření českého rekordu.

Soutěže pro děti
Ke Dni Země bylo vyhlášeno ně-
kolik soutěží pro děti, za které
děti získaly zajímavé ceny. Byl
vyhlášen nejhezčí a nejvtipnější
oděv z odpadů, kdy kromě
sladké odměny získala rodina
výherce zapůjčení automobilu
Hyundai na víkend.
Dále byla vyhlášená kartičková
soutěž, kdy děti sbírali infor-
mace u jednotlivých ekologic-
kých stánků. Odměnou jim byla
taška sladkostí a jiných zajíma-
vých dárků. Největší soutěží byl
sběr nápojových kartonů v Ma-
sarykově základní škole. Děti
nasbíraly celkem 250 kg nápo-
jových kartonů. Slavnostní vy-
hlášení proběhlo na Dni Země
a ceny předával OŽPD v pátek

3. května ve třídách. První až třetí místa
od nás dostala velké dorty a poukazy
na různé exkurze, čtvrtá a pátá místa
jsme odměnili drobnějšími sladkostmi.
Výsledky soutěží pro Masarykovu ZŠ
ve sběru nápojových kartonů:

Třídy 1. až 4.
1. místo 3E 28 kg
2. místo 1C 25,5 kg
3. místo 3C 22,5 kg
4. místo 4C 16,5 kg
5. místo 1E 15 kg

Třídy 5. až 9.
1. místo 5 B 10 kg
2. místo 6 C 8,5 kg
3. místo 5 C 6 kg
4. místo 6 B 5,5 kg
5. místo 7 B 3 kg

Počasí oslavě přálo a věříme, že si
všichni, kteří na Multifunkční hřiště
a jeho okolí přišli, oslavy užili. Na závěr
bychom chtěli poděkovat všem spon-
zorům, bez kterých bychom tyto
oslavy uspořádat nemohli.
Děkujeme generálnímu sponzorovi
firmě Újezd.net, hlavním sponzorům
České spořitelně a.s., Čerpací stanici
Petr Požárek, firmě Brtek s.r.o, firmě
Hauk - Štěpán - Ustohal - Vegetační
úpravy, firmě Hyundai centrum Praha,
tiskárně Betis s.r.o, Autodopravě Jiří
Hovorka, Zistě Jiřího Jaroše, firmě DePa
s.r.o, firmě PUDIS a.s. a manželům
Grusovým.

Dále děkujeme ostatním sponzorům:
Svíčkárně Rodas, firmě AAA byty,
Hummer Centru, OD Ikea, Minister-
stvu životního prostředí, Inspekci ži-
votního prostředí, tanečnímu studiu
Danceport, Povodí Vltavy a z řad ob-
čanů - panu Dubinovi a panu Ing.
Lupoměskému a MČ Praha Koloděje,
MČ Praha Běchovice a všem ostatním.
Na závěr bychom chtěli poděkovat ce-
lému týmu, který nám pomáhal zajiš-
ťovat tuto oslavu.

text a foto Martina Nejtková,
Dana Slabochová, OŽPD

Skauti slavili Den Země
povídáním na téma Voda kolem nás.
V praxi si ukazovali, jak je voda znečiš-
ťována a zábavnou formou se sezná-
mili s koloběhem vody. Schůzku
doplnili zpíváním písní o vodě.

Lucie Prošková, Skaut

FILM O DNI ZEMĚ

a více
fotografií na

www.praha21.cz
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Újezdská sova s účastnickým rekordem

Úvodem bych ráda poděkovala děvča-
tům z Arabesky za vzornou reprezen-
taci na 9. ročníku celostátní soutěže
v klasickém tanci „Pardubická arabes-
ka“, která proběhla 13. dubna 2013
v Pardubicích. 14 děvčat soutěžilo v ně-
kolika věkových kategoriích a jejich
dlouhodobá, systematická práce a vel-
ké úsilí bylo po zásluze odměněno.
Dívky si odnesly poháry a ocenění za
dvě 1. místa, dvě 2. místa, jedno 3.
místo a dvě čestná uznání. Největší
úspěch měla devítiletá Terezka Ryban-
ská, která mimo ocenění za svůj sou-
těžní tanec získala i druhý zlatý pohár
za nejhezčí taneční kreaci arabeska
a tím porazila všech 222 soutěžících.
Mimochodem, bylo to poprvé za celou
dobu trvání této soutěže, co zvítězila
dívka z nejmladší věkové kategorie.
V únoru v německém Selbu proběhlo
rozřazování pro světovou soutěž
„Dance world cup“, která se bude
konat 1. - 6. 7. 2013 v anglickém Brigh-
tonu. Je to olympiáda pro nejlepší ama-
térské tanečníky z celého světa a je
úžasné, že 5 dívek z Arabesky má tu
čest spolu s několika dalšími vybra-
nými dětmi z českých baletních škol re-
prezentovat Českou republiku na této
soutěži.
Novinkou v Arabesce, pro děti i dos-
pělé, je výuka STEPU. Je to druh tance,
který naučí rytmu a frázování a řadí se

Předposlední květnová neděle patřila
v klánovickém lesoparku běžcům. Škol-
ní sportovní klub Újezd nad Lesy zde
pořádal již osmý ročník závodu Běh
o pohár starosty aneb Běh za újezdskou
sovou. Teplé a slunečné počasí připra-
vilo běžcům téměř ideální podmínky.
Závod si za svoji krátkou historii vybu-
doval výbornou pověst, a tak není divu,
že přilákal rekordní závodnickou i di-
váckou účast. „Tak obrovský zájem
předčil naše nejodvážnější představy“,
glosovala účast téměř 500 závodníků
ředitelka závodu Zuzana Olšanová.
Zvláště při běhu nejmenších dětí pras-

kaly lesní cesty ve švech. Mnozí malí zá-
vodníci absolvovali svůj první běžecký
závod v životě, povzbuzováni svými ro-
dinnými podpůrnými týmy. Malí vítě-
zové a vítězky předvedli výborné výko-
ny, ale s prázdnou neodcházelo žádné
ze závodících dětí. Pořadatelé měli od-
měnu úplně pro všechny.
O tom, že zájem o běh neustále sílí, svěd-
čila rekordně vysoká účast v Běhu pro
radost. Když k dokreslení atmosféry dopl-
níme občerstvení zdarma pro všechny,
spolehlivě fungující výsledkový servis,
hodnotné ceny od sponzorů pro nejlep-
ší a drobný suvenýr pro všechny doběh-

nuvší, není divu, že jak běžci, tak po-
četní diváci, odcházeli domů spokojeni.
Touto cestou bychom chtěli rovněž po-
děkovat starostovi obce panu Rouša-
rovi, který kromě toho, že po celou
dobu závodu vyhlašoval medailisty,
byl sám aktivním účastníkem Běhu pro
radost. Další velké poděkování patří
všem trenérům a rodičům, kteří při
celé akci pomáhali a pak především
našim sponzorům, kteří nám zajistili
krásné ceny pro závodníky a bohaté
občerstvení zdarma pro každého zá-
vodníka a jeho doprovod:

Městská část Praha 21
Zdeněk Novák
- Zámecká výrobna uzenin s. s r.o.
Hana Rychnovská
ZOO Praha
Lenka Kocourková, Praha 9
JOKY - Barbora Plzenská
Květinářství Jasmín - M. Malíšková
El Bio Hana Koštialová
Evona - Medica, spol. s r. o
T - NET s.r.o.
ACI-AUTO
- COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o.
KOSSUTH Rezidence&Welness Blatov
Pizza K do Krabice, Blatov
Pekařství Kollingerovi
Restaurace Stodola
EASTHORN CLINICAL SERVICES IN CEE s.r.o.
Spojstav s.r.o.
Effect Company, a.s.,
Vinotéka nad Lesy
Objevte s námi svět krásy
- www.greatbox.cz

Mirek Kratochvíl

Oblíbené outdoorové cvičení Strollering pro ma-
minky/tatínky s kočárky nabývá na své popularitě
i na okrajích Prahy. V současné době má Strollering
více než stovku lektorek po celé České republice.
Praha - Běchovice, Újezd nad Lesy, Horní Počernice
- tam cvičí s maminkami a jejich dětmi Veronika
Kropáčková. Jako osobní trenérka se zaměřuje
především na správné provedení cviků s důrazem
na nápravu chybných stereotypů při držení těla. Na
lekcích se kromě problémových partií posiluje
i core, tedy střed těla. Ten tvoří základ pro důkladné
posílení břišních svalů, zad a napomáhá při boles-
tech bederní páteře. Základ tréninku tvoří spor-
tovní chůze, díky které je Strollering vhodný i při
nadváze.

Co Vám Strollering přinese? Zlepšíte si kondičku,

zpevní se tělo a svaly, o kterých možná ani nevíte,
ale především ukážete svým dětem, že sportovat je
normální, pravidelně se dostanete do přírody a se-
známíte se se stejně aktivními ženami ze svého
okolí. Děti si najdou nové kamarády, se kterými za-
žívají své první krůčky i společná dobrodružství
v lese. Vždy si najdeme chvilku na probrání aktu-
álních překvapení, jež tvoří součast mateřství -
rodičovství.

Líbí se nám mateřskou si užít a přitom se z ní ne-
zbláznit, navázaly jsme proto spolupráci s CK
CAPRO, která se zaměřuje na aktivní dovolenou.

V současné nabídce máme: Strollering v Chorvat-
sku (Západní Istrie) od 6. - 13. 7. a od 13. - 20. 7.
Teplo, moře, cvičení i relaxace. Pro zájemce o tu-

zemské zájezdy je připraven luxusní
pobyt Strollering na Šumavě (Petrovi-
cích u Sušice) od 7. - 13. 9.
POZOR, REZERVACE ZÁJEZDŮ JEN DO
12. 6.!!!
Na stránkách www.strollering.cz na-
leznete více informací i o dalších po-
řádaných zájezdech a akcích.

Text: Veronika Kropáčková
Foto: Edita Berková

mezi nejzdravější pohyby tím, že akti-
vuje akupresurní body na chodidlech,
probouzí uzdravující síly, a proto po-
máhá od bolesti, celkově uvolňuje a při-
spívá k dobré náladě.
Pokud toužíte po odlehčení a máte chuť
něco pro sebe udělat, přijďte si v úterý
večer zatančit do hodin kurzu BALETU
PRO DOSPĚLÉ. Při krásné hudbě si pří-
jemně protáhnete svaly, získáte ladnost
pohybu a dokonce i správné proporce
těla.
Závěrem bych Vás ráda, jménem všech

dětí z Arabesky, co nejsrdečněji pozvala
na dvě velká veřejná baletní předsta-
vení, která se budou konat 23. 6. a 24. 6.
2013 v Salesiánském divadle v Kobyli-
sích. Děti vám rády předvedou své ta-
neční umění, pobaví Vás a hlavně
uvidíte, že v Arabesce se opravdu tančí
s nadšením pro radost.

Daniela Poková

P.S. Děkuji za finanční podporu Ara-
besky od MČ Praha 21, udělenou
v rámci grantového řízení.

Bezpečnost v Újezdě nad Lesy
je i Vaše věc!

Vážení občané, předkládáme vám k vyplnění dotazník, týkající se bez-
pečnosti v Újezdě nad Lesy. V poslední době například v Domanovické
ulici neznámý vandal poničil zaparkované automobily, první květnové
úterý byla vykradena šatna tělocvičny v MZŠ během večerního florba-
lového tréninku. Vaše odpovědi nám pomohou k účelnému rozložení
bezpečnostních složek v naší obci. Vyplněný dotazník vystřihněte
a vhod́te do připravené a označené urny ve vstupní hale ÚMČ Praha
21. Dotazník lze vyplnit i na www.praha21.cz a odeslat elektronicky.
Anketa bude ukončena 4. 7. 2013.

Dotazník: „Bezpečnost v Újezdě nad Lesy“
U každé otázky označte prosím jednu odpověd́, není-li uvedeno jinak.

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně?
Určitě ano.... přejděte na otázku č. 4
Spíše ano..... přejděte na otázku č. 4
Spíše ne
Určitě ne
Nevím / bez odpovědi...... přejděte na otázku č. 4

2. Kdy zejména se necítíte v naší MČ bezpečně?
Během dne
Hlavně večer a v noci
Ve dne i v noci
Nevím / bez odpovědi

3. Proč se necítíte bezpečně? (zaškrtněte JEDNU NEBO VÍCE ODPOVĚDÍ)
Špatné pouliční osvětlení
Nebezpečný prostor v okolí bydliště
Obavy o majetek
Obavy o děti
Obavy z lidí žijících v sousedství
Nedostatečná činnost obecní policie
Nedostatečná činnost Policie ČR
Výskyt problémových osob (upřesněte)...............................................

Jiné (vypište)........................................................................................
Nevím / bez odpovědi

4. Co podle Vás v naší MČ největší bezpečnostní problém? (MAX. 3 ODPOVĚDI)
Krádeže aut
Vloupání do aut
Krádeže a vloupání v domech, bytech a ve společných prostorách domů
Loupežné a násilné trestné činy (např. přepadení)
Problémy spojené s uživateli drog
Vandalismus a drobná pouliční kriminalita
Dopravní bezpečnost

Jiné (vypište)….....................................................................................
Nevím / bez odpovědi

5. Kterou část nebo místo naší MČ považujete za opravdu nebezpečné a proč?

Místo a příčinu nebezpečí vypište

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
V lokalitě takové místo není
Nevím / bez odpovědi

6. Domníváte se, že máte svůj movitý a nemovitý majetek (zejména auta
a domy) zabezpečen adekvátním způsobem (kombinace bezpečnostních
prvků, zamykání branek, zodpovědné chování apod.)?

Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Jiné (vypište)….....................................................................................
Nevím / bez odpovědi

Tančíme pro radost

Mateřská v pohybu,
STROLLERING a spousta zábavy pro vás i pro mimi!
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7. V čem by se podle Vašeho názoru mohla zlepšit práce Policie ČR v naší
MČ? (zaškrtněte JEDNU NEBO VÍCE ODPOVĚDÍ)

Přítomnost policistů na pochůzkách v ulicích
Zvýšit informovanost o práci policie a bezpečnostních problémech
v lokalitě
Důsledná a nezaujatá kontrola (osob, objektů apod.)
Více kontrol v dopravě

Jiné (vypište)…....................................................................................
Nevím / bez odpovědi

8. V čem by se podle Vašeho názoru mohla zlepšit práce Městské policie
v naší MČ? (zaškrtněte JEDNU NEBO VÍCE ODPOVĚDÍ)

Přítomnost strážníků na pochůzkách v ulicích
Zvýšit informovanost o práci strážníků a bezpečnostních problémech
v lokalitě
Důsledná a nezaujatá kontrola (osob, objektů apod.)
Měření rychlosti vozidel v katastru obce radarem

Jiné (vypište)….....................................................................................
Nevím / bez odpovědi

9. Máte ve Vašem mobilním telefonu uložen kontakt na MP v Újezdě nad Lesy?
Ano
Ne

Jiné (vypište)….....................................................................................

10. Znáte a sledujete vyhodnocení činnosti v policie v Újezdském zpravodaji?
Ano
Ne

Jiné (vypište)….....................................................................................
Nevím / bez odpovědi

11. Úřad MČ chce více zapojit obyvatele do řešení bezpečnostní situace
v Újezdě. Jaké z uvažovaných opatření se Vám zdá vhodné a měl/a byste
zájem se jich případně účastnit? (zaškrtněte JEDNU NEBO VÍCE ODPOVĚDÍ)

Zapojení dobrovolníků
Pravidelná roční setkání policie a samosprávy s občany k bezpečnost-
ní situaci
Jednorázová setkání policie a samosprávy s občany ke konkrétním
problémům
Poradenství při potížích (informace o tom, jak se mám v určité situaci
chovat)

Jiné (vypište)........................................................................................
Nevím / bez odpovědi

12. Jaké je složení Vaší domácnosti?
Jednotlivec
Rodina s dítětem (dětmi)
Domácnost bez dětí
Jiný typ
Bez odpovědi

13. Jaký je Váš věk?
Méně než 18 let 56 – 65 let
18 – 25 let 66 – 75 let
26 – 35 let 76 a vice
36 – 45 let bez odpovědi
46 – 55 let

14. Přijdete na úřad MČ na Setkání s veřejností na téma bezpečnost, pokud
se bude pořádat?

Ne
Nevím / bez odpovědi

Výsledky Ankety se dozvíte v zářijovém čísle Újezdského Zpravodaje
a na webu MČ Praha 21.

ZVEME VÁS NA VÝLET
v sobotu 22. června 2013 v 6.00 hodin od Lidlu
„Město TULLN na Dunaji v Rakousku“

Je nedaleko Vídně a nazývá se
„srdce zahradního světa“,

kde na 50-ti hektarech je 40 ! typů zahrad; vodní plo-
chy, vzorová ekologická řešení, bludiště, atrakce,
vše zajímavé a přínosné pro každého návštěvníka.

Vstupné platí každý účastník sám:
Senioři 10 Euro, děti 6-17 let 6,50 Euro, dospělí 12 Euro.

Ve městě je muzeum malíře Egona Schieleho.

Přihlášky: př. Vacková 281972364,
př. Šebíková 281861785

Cena 450,- Kč (uzávěrka 8. 6. 2013)

Na shledanou s Vámi, členy i nečleny, občany
a jejich přáteli,

se těší ZO Českého zahrádkářského svazu
Praha 21-Újezd nad Lesy

Naši zahrádkáři
byli na Vysočině
První zastavení na cestě bylo město
Humpolec, kde jsme pár minut věno-
vali památníku „nejslavnějšího přistě-
hovalce - studenta HLINÍKA z filmu
Marečku, podejte mi pero“.
Pokračovali jsme do Žirovnice. Zdejší
zámek, zmiňovaný již ve 14. století, byl
několikrát přestavován, až téměř zrui-
nován. Po roce 1972 dvacet let úspěš-
ně rekonstruován. Dnes se stal hos-
titelem Českého zahrádkářského svazu
pro celostátní výstavu narcisů a tuli-
pánů Zahrada Vysočiny. Chladné pro-
středí květinám prospívalo a jejich
uspořádání bylo velmi vkusné. Za-
hlédli jsme tu i předsedkyni sněmov-
ny paní Miroslavu Němcovou.
V Žirovnici je vedle zámku starý špý-
char, v němž je stálá expozice venkov-
ských tradic a řemesel. V prvním patře
je k vidění něco fantastického: školáci
a studenti ze ZUŠ z Humpolce vymo-
delovali rozsáhlý keramický Betlém,
který obsahuje 700 postaviček, a to
v různém prostředí a ve čtvero ročních
obdobích.
Expozici perleťářství, šicích strojů a pi-
vovarnictví ve starém pivovaru jsme
všichni nestihli vidět. Měli dlouhou po-
lední přestávku.
Další zastavení jsme měli na zámku
v Kamenici nad Lipou. Zámek vlastní
VŠ UPRUM. Je zde roztomilá expozice
hraček od starých dřevěných až po
plastové, ukázky kovářské práce, tj. oz-
dobných mříží, zámků a klíčů. V květi-
náči mají živou zkamenělinu - rostlinu
Wolémii vznešenou. Je to jehličnan 200
miliónů let starý. V parku roste pra-
stará lípa, jejíž věk se odhaduje na 500,
možná 800 let. Blesk jí srazil korunu,
ale tlusté dolní větve jsou živé.
Odtud na vrch Křemešník, vysoký 765
m.n.m. Je to vyhledávané poutní
místo. Kostel Sv. Trojice tu stojí od 18.
století. Má neobvyklý trojboký oltář,
stěny bohatě zdobené freskami. Blízký
pramen, protékající stříbronosnými ru-
dami, je radioaktivní; voda se nezkazí.
Někteří jsme vystoupali na rozhlednu
Pípalka, 44 m/205 schodů. Rozhled byl
šíroširý, leč chyběly tam pro turisty ob-
vyklé směrovky.

Jitka Vacková, ZO ČZS Újezd nad Lesy
www.kvetyujezda.ic.cz

Sdružení důchodců si vyšlo k Novým Dvorům
Sraz účastníků byl 24. 4. 2013 u blatovského hřiště. Sešlo se nás několik žen
a pan Kout a vyšli jsme směr Nové Dvory. Radovali jsme se z krásného počasí
a jarní přírody – i když bylo Svatého Jiří, žádní hadi a štíři na nás nevylezli. Ces-
tou nás pan Kout upozorňoval na zbytky hrází soustavy rybníků, které tu kdysi
byly, dokonce věděl, jak se jmenovaly. Tak se vycházka změnila v naučnou – doz-
věděly jsme se spoustu zajímavých informací o lese, o Nových Dvorech a býva-
lých lázních v Klánovicích. Nové Dvory byla hájenka, ale v 1. polovině minulého
století byla v takovém stavu, že jí hrozila demolice. Kámen z ní se měl použít na
opravu lesních cest. Dnes vypadá jako malý zámek. Když jsme nakrmili ovečky,
vydali jsme se na zpáteční cestu kolem Golfu k nádraží. Náš výlet jsme zakončili
„U Dašů“ dobrou kávou a celou akci zhodnotili. Bylo to hezké odpoledne, ale je
nám líto, že nás bylo tak málo, terén nebyl náročný – došli by všichni.

text a foto: Vojtová

Chci ještě jednou dodatečně podě-
kovat panu Rudolfu Vamberovi, ku-
rátorovi a zároveň autorovi výstavy
k „1150. výročí příchodu bratří Kon-
stantina (Cyrila) a Metoděje na Vel-
kou Moravu“. Vernisáž se konala 16.
března t.r. Pan Vambera, po velmi
těžké nemoci, perfektně zvládl dlou-
hý a podrobný odborný historický
výklad při zahájení výstavy. Ná-
sledně pak velmi zainteresovaně
povídal o každém jednotlivém vysta-
veném dokumentu, přičemž upo-
zornil a zajímavě vyzdvihl nejzají-
mavější, nejstarší a nejhodnotnější
vystavěné exponáty na každém sto-
janu. S lehkostí sobě vlastní zvládl
všechny všetečné dotazy, týkající se
daného tématu. Srdečné poděko-
vání od nás všech, kteří jsme byli
přítomni na této vernisáži .
Se srdečným pozdravem

Doležalová K.

V rámci výstavy Loupežníci na Vidrholci v místním muzeu proběhla řada besed
s žáky 1. až 4. ročníku místní školy. Děti projevily velký zájem o historii místa, kde žijí,
a často i dobré znalosti. Je to dobrý přislib pro budoucnost obce a věřím, že to v dě-
tech pěstuje zdravý patriotismus.
Děkuji tímto zejména paní Ladové , panu Vamberovi a celé muzejní radě za pomoc
při uspořádání výstavy, paní ing. Danielové za organizační práci, učitelkám a v ne-
poslední řadě i žákům za jejich reakce a krásné obrázky.

Ing. Jiří Kronďák

Újezdské muzeum informuje

Újezdské muzeum
hostilo zdařilou vý-
stavu Cyril a Meto-
děj. Díky kurátorovi!

Doprovodné besedy k výstavě
Loupežníci na Vidrholci se konaly v Muzeu

Rády bychom touto cestou poděkovaly
Ing. Jiřímu Kronďákovi za čas a úsilí, které věnoval přípravě
velice pěkné výstavy Loupežníci na Vidrholci. Zároveň velice
děkujeme za poučné a zajímavé povídání si s dětmi ze sedm-
nácti tříd I. stupně a přiblížení loupežnické historie Újezda
nad Lesy. Učitelky I. stupně Masarykovy ZŠ

foto archiv ÚM
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Křížovka nad LesyÚZ KVÍZ
1. Na kterém veřejně přístupném

místě kvete v těchto dnech vzácná
dřevina Liliovník tulipánokvětý
tzv. Liliodendron?
a) v parku u Masarykovy ZŠ
b) Ježkův park
c) park u Blatovského rybníka

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

3. Který odbor se zabývá výchovnými
problémy dětí a mládeže?
a) Odbor školství, kultury

a místní agendy 21
b) Odbor sociálních věcí
c) Odbor občanskosprávní

4. Kolik má knihovna zapsaných čte-
nářů
a) 1 976
b) 1 238
c) 921

5. Kolik bylo v roce 2012 vydáno
ÚMČ Praha 21 cestovních dokladů
a) 1 033
b) 3 236
c) 2 119

Děkuji za koncert Spirituál Kvintetu
v Újezdě.
Kapela, která přitahuje posluchače svým repertoárem, profe-
sionalitou, vtipem a šarmem neuvěřitelných 53 let, vystoupila
16. 5. 2013 ve vyprodaném divadelním klubu v Masarykově ZŠ
v Újezdě. Pro „újezďany“ – jak publikum oslovil pan Tichota –
to byla lahůdka naservírovaná přímo pod nos. Za to děkuji
úřadu, panu Voříškovi a – skvělému Spirituál Kvintetu!

Zita Kazdová, Újezd nad Lesy

Kdyby si každý uvědomoval, že
každá radost je nějak vykoupena
a nebo spojena s povinností, ne-
musel by tento článek vůbec
vyjít. Ale kdyby jsou chyby, a tak
tedy rovnýma nohama do toho:
Mnoho malých dětí žadoní, ať jim
rodiče pořídí mazlíčka. Tedy kon-
krétně pejska. Mnoho rodin tak
má psa. Nejen kvůli dětem, ale
k hlídání a také jako společníka.
V Újezdě je mnoho zkušených
chovatelů.
Když už si psa pořizujeme, neza-
pomínáme zdůraznit, že je třeba
o něj pečovat. Od výchovy přes
zajištění veterinární péče až po
kvalitní krmení. Jenže to krmení
nezůstane jen tak! Na druhé
straně psa zas vypadává ven,
a tak je třeba psa venčit. Pocho-
pitelně! Nechceme přeci, aby pes
vykonával potřebu u nás doma.
Jenže mnoho pejskařů si tak
nějak myslí, že to, co zanechá je-
jich miláček v trávě před domem,
v předzahrádce u sousedů nebo
na dětském hřišti tam patří.
Omyl! Nepatří!
Když opadly závěje, všude bylo
vidět, kolik toho tam je, přestože
všude možně po Újezdě jsou od-
padkové koše a sáčky na psí
bobky, stále je mnoho těch, kteří
je nepoužívají. A proto vás, milí
pejskaři, žádám za všechny, kdo
se nechtějí po kotníky brodit v ex-
krementech. Nemyslete si, že jste
anonymní. Tady se skoro všichni
známe. Nejen, že tak prospějete
zdravému okolí, ale navíc tak
splníte své povinnosti - UKLÍZEJTE
PO SVÝCH PSECH.

Lucie Černá

Dobrý den,
dlouho jsem to přehlížela, ale poslední dvě zku-
šenosti s pejskaři mě dostaly. A tak už mě to na-
tolik naštvalo, že jsem se rozhodla něco udělat.
Jedna ze zkušeností byla, když jsem byla na
oploceném hřišti na sídlišti, které je určené pro
hraní dětem a mezi dětičkami pobíhal veliký
pes, kterého si páníček nehlídal a vůbec ho ne-
zajímalo, že například má dcera se ho bála. O to
hůř, že mu ani nevadilo, že si mezi hrajícími si
dětmi pejsek dělal svoji potřebu. Požádala jsem
pána, aby si psa odvedl, ale nechtějte vědět, co
jsem si vyslechla. Pán se obhajoval tím, že na
plotě není žádná cedule o tom, že tam pejskové
nesmí. Nakonec zasáhnul manžel kamarádky.
No a ta druhá zkušenost byla taková, že jsem
vyšla z baráku a koukám, jak nám před barákem
kaká pejsek přesně u houpačky pro děti a pán
se jen ohlídne, jestli ho nikdo nevidí a odejde.
Bydlíme přímo u houpaček, takže docela často
vidím pejskaře, jak chodí venčit pejsky k nám
pod okna.
Tohle by se na našem sídlišti mělo už dávno vy-
řešit. Mám dvě dcery, z toho je jedna roční a za-
číná chodit. Při představě, že opět budu v létě
chodit ven s dětmi a neustále je upozorňovat na
to, ať koukají, kam šlapou, aby si něco nepřinesly
domů. Dávat pozor, aby malá náhodou při
prvních krůčcích neupadla. Vysvětlovat dětem,
že nesmí šlapat na travičku, protože tam kakají
pejskové a neustále mít děti ve střehu, protože si
v podstatě nemají kde hrát. V létě si nemůžeme
dát ani deku na trávu nebo vzít ven dětem ně-
jaké hračky.
Nic proti pejskařům rozhodně nemám, jelikož
jsme měli pejska sami 17 let, ale nikdy v životě
by mě nenapadlo si po svém pejskovi neuklidit.
Vždycky jsme si pejska odvedli vyvenčit na pole.
Chápu pejskaře, ale snažte se pochopit i nás, ma-
minky s dětmi. Taky jim dáváme plínky a nene-
cháváme je venku kakat.
Rozhodně nejsem jediná maminka na sídlišti,
které to vadí, a bohužel proti tomu nemůžeme
nic dělat.

Michaela Musilová

Vážená redakce,
v květnovém Zpravodaji mě zaujal po-
žadavek zastupitele Duchka na otiš-
tění omluvy. Šlo o dvě věci:
První se týkala sdělení Zpravodaje
v úvodníku (před rozhovorem se sta-
rostou) na první straně dubnového
čísla, kde paní šéfredaktorka konsta-
tuje, že jeho časopis SÚL otiskl infor-
maci o vytunelování fondů místním
úřadem. Vaše omluvu odmítající sta-
novisko jste otiskli na str. 5 i s názvy
obou článků, v kterých měla být infor-
mace o vytunelování. Jelikož dostávám
do schránky oba časopisy, tak jsem si
články porovnal.
Články ve SÚL nepopisují vytunelování
fondů, ale poněkud nestandardní prů-
běh schvalování žádosti o grant a za-
mýšlejí se nad tím, k čemu budou
peníze použity. Pokud je ovšem Újezd
vůbec dostane. A jsme u toho. Úřad ne-
mohl vytunelovat něco, co nemá a ani
neví, zda mít bude. Ač mohly připadat
některým občanům oba články ve SÚL
do jisté míry spekulativní, přesto si
myslím, že aktivují zájem vědět, jak
radnice s grantem naloží. Mají tedy
i vysokou informační hodnotu v oné
otevřenosti. Například informace o uva-
žovaném pořízení hlasovacího zařízení
pro naše zastupitele ukazuje přinej-
menším na mrhání penězi.
Druhá věc se týkala hlasování. Na vi-
deozáznamu je skutečně vidět, že za-
stupitelé ve věci i nehlasovali (Duchek
a jedna paní), nebo byli „Proti“,
„všechny informace znali a hlasovali
o nich“, uvedl ve věci starosta v ná-
sledném rozhovoru. To je ale poněkud
zavádějící sdělení, není-li uvedeno, kdo
jak hlasoval.
Příště, prosím, více přesnější a pečli-
vější zpravodajství.
S pozdravem

Ing. Bc. Tomáš Černoušek, Ph.D.

1. Notový zápis
2. Okrasná květina s trny
3. Asi
4. Král zvířat
5. Obrys
6. Hlavní město Francie
7. Šachová remíza
8. Nejvyšší hora Lužických hor
9. Stahovací závěs

10. Písemná osvědčení
11. Záchvat šílenství
12. Kosatec
13. Známý český cirkusový rod
14. Jméno režisérky Chytilové
15. Muži

Újezdská obecní kronika byla za-
ložena v roce 1921. Prvním kro-
nikářem byl pan Oldřich Rohá-
ček. V prvním díle jsou záznamy
z let 1921-1937, za německé
okupace byla kronika předána
na OÚ do Říčan, po složitém pá-
trání byla obci vrácena až 2. 3.
1947. Nový kronikář, pan Jan
Šulc, napsal první zápis 20. 11.
1950. Události v Újezdě popsal
od roku 1938 do roku 1951.
Druhý díl kroniky začala psát
v roce 1954 nejvýznamnější
újezdská kronikářka, paní .....
(tajenka) na přiložené fotografii.
Ta vedla kroniku až do roku
1972. Zapisovala nejen sou-
časné události, ale pátrala i po
nejstarší historii obce. Ve dru-
hém a třetím díle popsala ruko-
pisně téměř 800 stran kromě
listů konceptů a poznámek.
V psaní kroniky pokračoval PhDr.
Blahoslav Hruška, od roku 2004
PhDr. Miloš Schmidt. V současné
době je kronikářkou paní Marie
Tomaidesová.

1.

2.

3.

4.          

5.

6.

7.

8.          

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kdo chce psa bít, hůl si snadno najde!
(K článku pana Lameše v "Listárně" květnového Zpravodaje)

Tímto příslovím se často a rád řídí pan Lameš. Velice nás překvapilo, jak
může tento pán, aniž si ověří fakta, hodnotit práci paní ing. Evy Danielové.
Tento pán sám pro obec zatím nic moc neudělal a je znám tím, že spíše kri-
tizuje práci druhých. My pracujeme v muzejní radě s paní Danielovou již od
roku 2004 a stále z ní máme pocit, že se právě „odpojila od nabíječky“. Je
trvale aktivní, obětavá a plná nápadů. V muzeu proběhla za ta léta řada ver-
nisáží různých výstav a na všech má paní Danielová velký podíl. To, že jsme
jí navrhli odměnu za výstavu k 100. výročí narození generála Krause, bylo
hlavně za její obětavou práci, kterou tomu věnovala. Celé dva měsíce prázd-
nin sama pracovala na této významné akci, vlastním autem jezdila do Ho-
lína za paní Krausovou a do Jičínského muzea. Zpracovávala velké množství
vzácných rodových dokumentů a jejich kopie pro výstavu. To vše hradila
z vlastních prostředků, takže v té odměně, která se nelíbí panu Lamešovi,
můžeme vidět i refundaci těchto nákladů. To jsou, pane Lameši, holá fakta,
která jste si mohl lehce ověřit a nenapadat bezdůvodně obětavou práci paní
Danielové. Pan Lameš dále hrubě snižuje záslužnou práci sdružení „Ma-
miny z újezdské roviny“, když je posměšně nazývá „líhní význačných osob-
ností“. Právě paní ing. Eva Danielová byla jedna z těch, které stály u zrodu
tohoto sdružení v roce 2001. Tyto mladé ženy se význačnou měrou snaží
o zlepšení života v obci, zvláště s ohledem na děti a mládež. Stojí za nimi
spousty hodin dobrovolné práce. Takovýmto lidem, kteří pro obec něco dě-
lají, patří podobné ocenění právem. Až se Vy, pane Lameši, zbavíte potřeby
negovat vše, co se v obci děje a uděláte pro Újezd také něco pozitivního,
možná se v budoucnosti podobného ocenění také dočkáte.

Za muzejní radu: Marie Tomaidesová, Soňa Pilná, Dr. Zdena Ladová, Mgr.
Jana Synková, Mgr. Alena Hanzliková, Rudolf Vambera.

P. S. Celá muzejní rada Ti, milá Evičko, srdečně blahopřeje k ocenění „Občan
roku 2012“.

Správnéodpovědi:1b,2b,3b,4a,5c

Tajenka:RůženaPultarová Zdroj: Střípky z újezdské historie
Autor křížovky Eva Danielová

Červen
na zahrádce
Červen je králem zahrady, která se uka-
zuje v celé své kráse. Červen, to je na za-
hradě barva červená.
Barva prvních jahod a třešní, rudá
barva pivoněk a růží. Užíváme si v pří-
rodě vůni teplého a dlouhého dne.
Po dlouhé zimě sklízíme jahody, třešně,
rybíz a angrešt, dopřáváme si hojně pří-
rodních vitamínů z vlastní úrody.
Odkvetlé jarní cibuloviny, tulipány, nar-
cisky a hyacinty, ke konci měsíce vyry-
jeme za země. Cibulky necháme dva
měsíce oschnout v suchu, a když půj-
dou děti po prázdninách do školy, ci-
bulky vysázíme.
Za horkých dnů záhony s květinami
a zeleninou pravidelně zaléváme, raději
méně často, ale za to důkladně. Od-
kvetlé výhony u květin odstraňujeme
a okrasné keře můžeme letním řezem
tvarovat.
Některé pokojové květiny vám budou
vděčné za letnění. Přeneseme je na
sluncem chráněné stanoviště. Venku se
daří azalkám, kalám, kliviím, kaméliím,
citrusům, ale i ibiškům. Některým dru-
hům palem letnění udělá moc dobře.
Zpočátku je dáme na přistíněné místo,
některé palmy vyžadují plné slunce.
V červnu můžeme provést letní řez já-
drovin a přihnojit je dusíkatým hnoji-
vem. Také můžeme ještě nasít travní
semeno.

Taneční Studio Danceport se
poprvé zúčastnilo mistrovství
ČR a to v kategorii Show Dance
Senioři. V Litoměřicích, v sále
i mimo něj, bylo možné sou-
těžní náladu krájet. Celý tým bojoval a zasluhuje velkou pochvalu. Na první pokus získal krásné 11./12. místo.

text a foto Helena Wojdylová, Danceport, tel. 603493667
www.tanecni-ujezd.cz

Danceport slavil úspěchy na
mistrovství ČR

. . . a z a s e t y b o b k y !

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za milé blahopřání

a dárky
k 80. narozeninám

zástupcům ÚMČ Praha 21,
Sdružení důchodců

a SPCCH.

Eva Kubátová

Na zahrádce nás v časném létě těší
zpěvní ptáci a hmyz, k večeru se zde
můžeme setkat i s ježkem. Ježek je
velmi užitečný. Živí se plži, jejich lar-
vami, hmyzem, i mláďata myšky mu
zachutnají. Ježek přebývá někde v hro-
madě dříví nebo v kompostu.

Na ekologické ničení všelijakých „bre-
berek“ na květinách, ale i paprikách ve
skleníku, si můžeme udělat přípravek
sami. Jedna velká cibule – nakrájet, pět
stroužků česneku - nakrájet. Přelejeme
půl litrem horké vody a necháme přes
noc louhovat. Ráno přecedíme a mů-
žeme stříkat. I přes svůj charakteris-
tický pach česneku je účinek vidět za
pár dní.
Další informace o činnosti zahrádkářů
najdete na našich webových stránkách
www.kvetyujezda.ic.cz.

Za výbor ČSZ Újezd nad Lesy
Z. Nohejlová
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Skautské závody
v Újezdě nad Lesy

Koncem letošního dubna hostilo skautské středisko Douglaska v Újezdě nad Lesy
okresní kolo Svojsíkova závodu Prahy 9.
Závodu se zúčastnilo 22 družstev od 4 do 8 členů ve věku od 11 do 17 let z 5 stře-
disek – střediska Oheň z Horních Počernic, střediska Prosek, střediska Athabaska
z Čakovic, střediska z Kyjí a samozřejmě také z domácího újezdského střediska
Douglaska.
Závod startoval z Multifukčního hřiště a odehrával se v přilehlém lese, kde na zá-
vodníky čekal nejen orientační závod, ale také 10 stanovišť s úkoly, kde byly pro-
věřovány jejich znalosti z nejrůznějších dovedností – například první pomoc,
jednání v krizových situacích, orientace s buzolou a znalost květin a stromů. Část
závodu se skládala z plnění nejrůznějších úkolů jednotlivci jak znalostních, tak
sportovních – například jako zkouška síly bylo za úkol udržet plný ešus vody po
dobu 1,5 minuty při natažené paži.
Občerstvení pořadatelů i závodníků zajišťovalo se svojí polní kuchyní již tradičně
středisko Athabaska, a tak jsme si mohli pochutnat nejen na párku v rohlíku, ale
i na řízku s chlebem.
Závod jsme po vyhlášení výsledů zakončili slavnostním nástupem a zpěvem státní
hymny.

Masarykova ZŠ
pořádá:
Sběr papíru,
červen 2013
Úterý 11. 6. 7:15 – 8:30 hod
Středa 12. 6. 15:00 – 17:00 hod
Čtvrtek 13. 6. 15:00 – 17.00 hod

Prosíme rodiče, aby papír, který děti
donesou, byl svázaný, zvážený, zba-
vený plastových obalů. Sběr proběhne
ve dvoře školy I. stupně, ul. Čentická.

Helena Vonešová, ŠD

Sběr textilu a kožených
věcí, červen 2013
Středa 5. 6. 7:00 – 8:00 hod
Čtvrtek 6. 6. 13:00 – 15:00 hod

Sbíráme k ekologické likvidaci a jako
pomoc rozvojovým zemím oblečení,
obuv, kabelky, pásky, hračky či záclony.

Sběr proběhne na rampě školní jídelny
II. stupně, vchod z Čentické ulice.

J. Holasová, D. Brousková

První jarní bazárek, dejte
věcem nazdárek

... bude pro velký úspěch pokračovat!
V sobotu 20. dubna dopoledne se Centrum pro rodinu v Lomecké ulici v Újezdě
nad Lesy proměnilo v ráj maminek. Proběhl zde první bazárek dětského oblečení,
hraček a sportovních potřeb. O prodejní místo byl velký zájem. Prodávající ma-
minky nabízely opravdu širokou škálu oblečení pro věk 0 až 15 let, botičky, krásné
hračky a sportovní potřeby. Nakupovat přišli maminky, babičky, také těhotné
a dokonce i tatínkové. Každý našel, co hledal, a kdo nepřišel na ten jarní, vyjde mu
to jistě na ten letní bazárek. Jeho termín je stanoven na 15. června na Multi-
funkčním hřišti v ulici Čentická v Újezdě nad Lesy – od 9 do 13 hodin. Na kaž-
dém bazárku je umístěn box, do kterého prodávající věnují oblečení zdarma. Věci,
které v boxu zůstanou, věnuje pořádající nezisková organizace Neposeda koje-
neckému ústavu nebo dětskému domovu. Těšíme se na Vaši účast, jste srdečně
zváni. text a foto Markéta Feniková

Poděkování pro 1. Mateřskou školu
v Újezdě nad Lesy

Milá paní ředitelko Jano Cenkrová, paní učitelko Helenko Kuprová, paní učitelko
Renátko Buřičová a všichni ostatní zaměstnanci mateřské školy.

Rádi bychom Vám vyslovili veliké poděkování za Váš laskavý, milý a přátelský přís-
tup, který jste po celou školkovskou docházku věnovaly naší Anince. Budeme
s láskou vzpomínat nejen na Vás, ale i na veškeré akce, které jste neúnavně při-
pravovaly pro své malé kamarády i nás rodiče.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při Vaší krásné, ale i zároveň náročné práci.

S úctou rodina Šimkova s Aničkou.

Zápis do hudebních kurzů
Zájemci se již mohou hlásit do hudebních kurzů, začínajících 1. 9. 2013.
MČ Praha 21 pořádá zápis do hudebních kurzů, které se konají v ul. Lomecká
656, Újezd nad Lesy. Otevřeny jsou tyto obory: hra na zobcovou flétnu již od
věku 5 let, hra na klavír a hra na keyboard od 6 let. Přihlásit se můžete u Jaro-
slavy Rázesbergerové v odpoledních hodinách v pondělí až čtvrtek v Lomecké
ul. 656 nebo na telefonu 602 855 639.

Iva Hájková, odbor školství, kultury, MA21

PRVNÍ MÍSTO PRO KANGSIM
V neděli 14. 04. 2013 se naši závodníci zúčastnili turnaje Kolín Cup. Prvního tur-
naje v technických sestavách s větší mezinárodní účastí. Celkem se ho účastnilo
více než 170 závodníků ze 14 klubů, včetně oddílů z Rakouska a Slovenska. Takže
konkurence byla opravdu značná. Z Kangsimu vyrazilo do Kolína sedmnáct zá-
vodníků. Tým sice oslabil o několik zraněných nebo nemocných, ale přibyly dvě
nové posily. Ornela Procházková, zkušená závodnice, která k nám přestoupila
právě z Kolína a velmi šikovná Lucka Ohnisková, která je z naší vlastní „líhně“.
Kangsim se na poli technických sestav, poomse, pohybuje teprve třetí sezónu, ale
naši soupeři už nás moc dobře znají a ví, že se s námi musí počítat. Ovšem tako-
vou medailovou smršť od nás asi nečekali.
Závodníkům se doslova dařilo na všech frontách. V kterékoli kategorii jsme na-
stoupili, tam jsme udělali medaili. Někteří závodníci se přesvědčili o tom, že stačí
na vteřinu ztratit koncentraci a vítězství, které bylo na dosah ruky, je ztraceno. Ta-
kové situace se podařilo využít Oldovi Jandlovi, který po prvním kole rozhodně ne-
vedl a dokonce to nevypadalo ani na medaili, ale ve druhém kole zabojoval a vezl
si domů pohár za první místo. Dalším zlatem se může pochlubit člen národní re-
prezentace Martin Horák, který před nedávnem úspěšně složil zkoušky na čer-
venočerný pásek. Ani děvčata nezůstala pozadu. Lucka Ohnisková, nováček

Lucie Prošková - autor článku i fotek

Újezdští taekwondisté
ovládli Kolín

v závodním týmu, nestačila pouze
na naši zkušenou závodnici Adélku
Kukačkovou a společně tak obsa-
dily za Újezd hned dvě místa na
stupních vítězů. Největší práci zví-
tězit měl objektivně Honza Pospíšil,
který musel pro zlatý pohár překo-
nat více než dvacet soupeřů. Tato
kategorie je tradičně velmi nabitá,
a proto považuji za velký úspěch
i postup do druhého kola, do finále
a čtvrté místo Kuby Vaníčka.
Naši bojovníci ukázali, že umí star-
tovat nejen sami za sebe, když se
jim dařilo ovládat tatami i v kate-
goriích párů a týmů. Celkem se
nám podařilo získat devatenáct
medailí, umístit se na neuvěřitel-
ném prvním místě a vyhrát tak
OBROVSKÝ putovní pohár.

Pro újezdské poomsaře je to první týmové zlato a letošní se-
zóna pro ně začala opravdu velmi dobře. Všichni předvedli sen-
zační výkon a byli skvělí.

text a foto Zuzana Lincová, trenérka
Umístění
Jednotlivci
1. místo: Martin Horák, Jan Pospíšil, Adéla Kukačková, Oldřich
Jandl
2. místo: Marie Brejlová, Martin Skolil, Marek Sviderski, Lucie
Ohnisková, Stephanie Schackwitzová, Ornela Procházková
3. místo: Pavel Švejda

Páry-Dvojice
1. místo: Martin Horák, Ornella Procházková; Pavel Švejda,
Adéla Kukačková
3. místo: Marie Brejlová, Jan Pospíšil; Michal Brůček, Lucie
Ohnisková

Týmy-Trojice
1. místo: Martin Horák, Martin Skolil, Ornella Procházková;
Marie Brejlová, Jan Pospíšil, Jakub Hynek; Pavel Švejda, Ondřej
Václavík, Jakub Vaníček
3. místo: Erik Maleček, Oldřich Jandl, Lucie Ohnisková

Zleva: Ondřej Václavík, Jakub Vaníček, Pavel Švejda, Jakub Hynek, Oldřich Jandl, Martin Skolil,
Jan Pospíšil, trenérka Zuzana Lincová, Ornela Procházková, Marie Brejlová, Martin Horák,
Michal Brůček, Marek Sviderski, Adéla Kukačková, Lukáš Ziebiker, Erik Maleček

trenérka Zuzana Lincová

Martin Skolil,
Martin Horák
a Ornela Procházková
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Ozvěny z Čarodějnic 2013
Povedlo se!
30. dubna 2013 se uskuteč-
nila největší kulturně spo-
lečenská událost pořádaná
v Újezdě – pálení čaroděj-
nic. Akce se opět vydařila
nejen díky nadšeným pořa-
datelům a velkému počtu
návštěvníků, kteří se přišli
pobavit. V průběhu dne na-
vštívilo akci na 1000 obyva-
tel všech věkových katego-
rií z Újezdu a okolí.
Tolik reportérská část článku o Čarodějnicích a nyní se pokusím méně formálním
způsobem popsat to, co se odehrálo od 15. hodiny odpolední do půlnoci téhož dne.
Dětskou část Čarodějnic skvěle připravily Maminy z újezdské roviny. Smekám
před nasazením, se kterým se věnovaly přípravám a realizaci programu. Program
odpoledne tvořily akce pro děti - divadélko pro nejmenší, taneční vystoupení a
volba nejlepší čarodějnice z řad malých návštěvníků. Dětské odpoledne vyvrcho-
lilo rituálním upálením čarodějnice a následným opékáním buřtů, které dětem
věnoval pan Novák z firmy Zámecká výrobna uzenin.
Spolupráce s mladými fotbalisty při pořadatelské činnosti byla opět vzorná. 15-ti
až 18-ti letí mladíci pod vedením trenéra Petra Váni nejenže udrželi pořádek

v průběhu akce, ale i po jejím skončení perfektně zvládli úklid a uvedení multifunkčního sportoviště do původního stavu. Dobrá duše
újezdských Čarodějnic, Michaela Křelinová, si také zaslouží poděkování za pomoc a spolupráci.
Hudební vystoupení a ohňostroj
V podvečerním a večerním programu vystoupily na podium újezdského multifunkčního sportoviště domácí újezdské hudební skupiny
Boudaři a Čedič. Ve 21 hodin se nad Újezdem rozzářil mohutný ohňostroj. Zbytek večera patřil revivalové skupině Smokie revival Praha
a skvělým Backwards s dokonalou interpretací skladeb skupiny Beatles.
Poděkování
V letošním roce patří zvláštní poděkování dvěma před-
stavitelům Úřadu městské části Praha 21. Prvním je sta-
rosta Pavel Roušar a druhým tajemník Vladimír Saitz.
Tito se významnou měrou podíleli na podpoře a zajiš-
tění bezproblémového průběhu Čarodějnic.
Celá akce by se neuskutečnila bez mimořádné podpory
sponzorů, kterým patří veliké díky. Zde je jejich výčet:

Zámecká výrobna uzenin s.r.o.– Zdeněk Novák
Úřad Městké části Praha 21
PERI a.s.
Stavební firma Hobst a.s.
TopResort s.r.o.– Irena Košutová
CORBUS Dvlp. s.r.o. – Jaroslav Krešňák
Abak s.r.o. – Újezd.net
Prosper s.r.o.
FB Petrol s.r.o.
BM Connect s.r.o. – Dům realit
Jaroslav Brtek

Již nyní se těšíme na příští rok a nezapomeňte - VESELÝ ÚJEZD vás baví! ☺ text a foto Miroslav Bareš

placená inzerce
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Obec Horoušany, Baumanova 12, 250 82 p. Úvaly

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

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

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

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

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

placená inzerce

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

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚĚ POLOŽÍÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

Nabízím elektro opravy a montáže 
v bytech i domech. 

Provádím také revize elektroinstalací 
a elektrických spotřebičů, cena dohodou.  

Tomáš Kaněra, tel. 723 256 575, 
email: tomas.kanera@email.cz

Rodina se dvěmi malými dětmi hledá
dlouhodobý pronájem bytu nebo bytové
jednotky v domku v Újezdě nad Lesy
a okolí.  Cena do 9000,- Kč měsíčně  včetně
služeb. Kontaktní tel. 720 104 102. 

40-� letá VŠE s AJ, s praxí v auditu, 
jako sam. i hl. účetní, 

hledá práci jako účetní.
Tel. 606 180 151

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 4+1/L
+sklep +komora, 86m2, 2.p. v Újezdě nad Lesy, Praha 9
za obecní 2+kk také v Újezdě nad Lesy.
Dům po rekonstrukci, plast. okna.
Tel. 607 974 951

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

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

VÝROBA KROVŮ, PERGOL, GARÁŽOVÝCH STÁNÍ 
NA CNC HUNDEGGER

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

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

INSTALATÉRSKÉ
TOPENÁŘSKÉ

PLYNOINSTALATÉRSKÉ
PRÁCE

Nabízíme:
• Realizace kompletních dodávek od projektu po realizaci
• Opravy domovních rozvodů vody, kanalizace, topení 
• Dodávky a montáže plynových kotlů
• Revize plynových zařízení
STIS pro MK s.r.o Milan Kotrč

Rohožnická 261,Praha 9,190 16
Tel.: 736 489 228
Email: stis.pro@seznam.cz

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

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

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková
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Na přání klienta přijedu i do jeho bytu
Ing. Vratislav Urban – tlf.: 776 564 565

Masér – údržbář lidského těla
Žíšovská 1627, Újezd nad Lesy - Rohožník

M A S Á Ž E – www.masirovani.snadno.eu

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
Tel. 281 861 830, 604 887 365

● Komplexní odborná péče o pacienty s cukrovkou
● Příjemné prostředí, nadstandardní služby

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

E l e k t r o n i k  s e r v i s :  P e t r  Č a d i l
opravy  -  zapojen í  -  nastavení  -  prodej

Barákova 1795
250 82 Úvaly 
volejte: 606 550 808 
petr.cadil@volny.cz 
www.cadil.cz

Rádio
Herní konzole
a další
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV
Antény
Satelit
DVD
HiFi

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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

phone.újezd.net

Hledám paní na úklid rodinného
domku 1x týdně. Újezd n. Lesy

tel. 606 214 736
777 154 005

Hledáme paní na dlouhodobou
pomoc v domácnosti 
(úklid, pomoc s dvojčaty 1,5 roku) na 2-3 příp. více
dnů v týdnu. Lucie Dvořáková, tel. 724 301 490, 
dvorakovi@centrum.cz. 

Hledáme kvalifikované lektory 
angličtiny (španělštiny, francouzštiny, němčiny) 
pro výuku na území Prahy 21 a Prahy 9.
Více informací na www.anglictinapraha9.cz,
tel.: 777 151 324.
Nabídky posílejte na e-mail: praha9@helendoron.com
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MŠ Minisvět U Krtečka, s.r.o.
Lovčická 322, Praha 9 – Klánovice vyhlašuje 

Zápis dětí k letnímu provozu školky
Měsíční školné 4500 Kč. Po telefonické dohodě je možná exkurze

do prostor MŠ i v provozní době. 
Tel: 736 769 720, 731 182 122

e-mail: minisvetukrtecka@seznam.cz.
www.minisvetukrtecka.cz.

www.timura.cz

www.mtreality.cz

603 435 950

Upozornění! Uzávěrka letního dvojčísla ÚZ 07,08/2013 je 12. června. ÚZ 09/2013 vyjde až v září s uzávěrkou 15. srpna 2013.

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

Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 12. června 2013.

R O D I N N É  C E N T R U M

KLÁNOVICE, VŠESTARSKÁ 957, � 724 124 506

wwwwwwwwwwwwwwwww..rrrrrrccccccmmmmmmmmmooooooonnnnnnttikkk...ccccczzzzzz
CELODENNÍ ŠKOLIČKA  

PRO DĚTI OD 2,5 LET 
MMMMMooonnnnttteeessssssooorriii pppoooommmmmmůůůccckkkkyyy +++++ RRRReeesspppeekttujíííccccííí ppppřřřřííssstttuuuuuppppp

email: info@rcmontik.cz

Prodám garáž v Úvalech o velikosti 18 m2,ve velice dobrém udržovaném stavu.
Cena 120.000,-Kč. Při rychlém jednání sleva.

Volejte od po - ne od 8 - 20 hod na mob. č. 775 327 319 nebo 608 982 711


