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ZPRAVODAJ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme vás na informační schůzku, týkající se kon-
cepce školy, metod výuky v 1. třídách, lednového
zápisu s Pejskem a Kočičkou (15.- 16. 1. 2015), atd.
Rádi zodpovíme vaše dotazy o školní výuce.

Kdy: 20. listopadu od 17 hod pro rodiče předškoláků 
MŠ Rohožník a MŠ Sedmikráska

25. listopadu od 17 hod 
pro rodiče předškoláků 
MŠ Čentická a MŠ Polesná

Kde: I. stupeň Masarykovy ZŠ, 
Staroklánovícká 230

Mgr. Miroslav Kurka, ředitel školy
Mgr. Ilona Novotná, metodik pro I. třídy

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014
Po přepočtení hlasů byli zvoleni do Zastupitelstva MČ Praha 21 následující kandidáti

Kandidát Kandidátní listina Navrhující Politická Získané
Příjmení, jméno, tituly věk název strana příslušnost hlasy

Růžička Zdeněk 50 ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 796
Koutský Tomáš Ing. 38 ANO 2011 ANO 2011 BEZPP 756
Punová Jaroslava 59 ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 745
Zátková Šárka Ing. 35 ANO 2011 ANO 2011 BEZPP 724
Čížek Marek Ing. 38 ANO 2011 ANO 2011 BEZPP 714
Roušar Pavel RNDr. 50 Otevřený Újezd NK BEZPP 624
Dastychová Zuzana MUDr. 66 ODS ODS ODS 581
Záhora Jan Ing. arch. 35 Otevřený Újezd NK BEZPP 576
Hartman Michael Ing. 49 Otevřený Újezd NK BEZPP 546
Diepoltová Barbora MUDr. 40 ODS ODS ODS 519
Juřenová Vladimíra 47 ODS ODS ODS 514
Jakob Čechová Karla 46 TOP 09 TOP 09 TOP 09 450
Mergl Miloš Ing. 57 TOP 09 TOP 09 TOP 09 406
Duchek Petr 50 SÚL a PATRIOTI-VPP VPP VPP 374
Březina Roman Ing. 46 Pro Prahu HPP HPP 370
Slezák Jan 53 ČSSD ČSSD ČSSD 283
Jeníček Jaroslav MUDr. CSc. 49 Strana svobodných občanů Svobodní Svobodní 228

5. 11. Filmový klub FK21, záznam bytového divadla s V. Chra-
mostovou,19:00 – 22:00 v divadelním klubu MZŠ

POUTNÍCI, koncert bluegrassové a country kapely, 
od 20:00 hod v Levelu

6. 11. Největší antilopy, přednáška s besedou, více na str. 4

8.11. 10. výročí Újezdského muzea, vernisáž, více na str.4

Farmářské trhy v Levelu, 8:00 – 12:00 hod

Podzimní bazárek dětských věcí v KD Kyje, 9 - 13 hod, 
více na www.neposeda.org

11. 11. Vítání občánků pro přihlášené od 9:00 hod v Levelu

Petr John a pravidelné posezení s kytarou
od 17:00 hod v Levelu

15.11. Farmářské trhy v Levelu, 8:00 – 12:00 hod

18.11. Petr John a pravidelné posezení s kytarou
od 17:00 hod v Levelu

20.11. Břevnovský klášter – vycházka s prohlídkou, více na str. 4

Ivan Hlas trio, od 20:00 v Levelu, vstup 230 Kč

22.11. Farmářské trhy v Levelu, 8:00 – 12:00 hod

Silent Scream, poprocková zábava v Levelu, 
od 20:00 hod, vstup 50 Kč

25. 11. Eva tropí hlouposti, Divadlo Na Fidlovačce, více na str. 4

Vánoční dílna - vyrobte si ozdobu, více na str. 3

Petr John a pravidelné posezení s kytarou
od 17:00 hod v Levelu

28. – 30. 11. Adventní výstava v Areálu snů, více na str. 6

29. 11. Farmářské trhy v Levelu, 8:00 – 12:00 hod

Mikulášská zábava pro seniory spolu s oslavou 
Mezinárod. dne seniorů, od 15:00 hod, více na str. 3

6. 12. Farmářské trhy v Levelu, 8:00 – 12:00 hod

Mikulášská nadílka pro děti, více na str. 6FOTO MĚSÍCE je z archivu Masarykovy ZŠ a zachycuje oslavy 80.výročí založení školy.

FOTO MĚSÍCE

Na 1. ustavujícím zastupitelstvu byla 3. 11. 2014 schválena nová Rada městské části Praha 21. Základem této volby
byla nově vzniklá koalice stran ANO 2011, TOP 09 a ČSSD. Novým starostou byl zvolen člen ANO 2011 Zdeněk Růžička,
místostarostové jsou ze stran TOP 09 Karla Jakob Čechová a z ČSSD Jan Slezák, radními jsou za ANO 2011 Jaroslava
Punová a Ing. Šárka Zátková.
Odstupující starosta RNDr. Pavel Roušar předal novému starostovi funkci i se slavnostním řetězem a zároveň poděkoval voličům
za jejich podporu Otevřeného Újezda v minulých volbách. Vítěznou stranu jsme požádali o jejich první představení. 

Losna či Mažňák? Se zelím nebo se šípkovou? Ovar či fajfku? Pamatu-
jete si na volby? A na které? Na ty, ve kterých vyhrála vaše strana? Nebo
na ty, které vás nejvíce naštvaly? A pamatujete si na všechny sliby, kvůli
kterým jste šli volit? A všimli jste si, jestli je někdo splnil? 
Letos v komunálních volbách získalo nejvíce hlasů Ano 2011. Říká se
tomu vítězství. Když budeme počítat – v Újezdě n. L. volila cca polovina
(45,85%) občanů. Zhruba jedna pětina z nich (21,51%) si vybrala Ano
2011. Jde o typický příklad demokracie, kdy vedení městské části, tedy
celku, bude vlastně sestavovat „největší menšina“. Uvážíme-li, že devět
desetin obyvatel Újezda si „vítěze voleb“ nevybrala.  A sneseme tolik
demokracie? Vzhledem k tomu, že za čísly se ukazují živí lidé, kteří věří,
že jejich působení ve vedení naší MČ bude pozitivní a že přinesou
kromě široké spolupráce s ostatními stranami i další mnohá zlepšení,
nezbývá než věřit, že to „prostě půjde“. Přeji jim, aby předvolební sliby
dokázali splnit, sliby se mají plnit i po Vánocích. Nám ostatním přeji,
abychom emoce, zjitřené všemi volbami dokázali zchladit a těšit se ze
života. K ochlazení nám právě pomůže počasí a na potěšení přichází
adventní doba. Pro netrpělivé doporučuji počítadlo času do Vánoc -
http://kolikdni.3tecky.cz/?kolik=zbyva-do-vanoc. Když píšu tyto řádky,
dívám se na číslo 54. Je to hodně nebo málo?
Přeji vám krásný Advent a příjemné obstarávání dárků při vůni peče-
ného cukroví a svařeného vína!

Lucie Černá

Nová koalice slibuje spolupráci všech stran v Újezdě
zdroj: www.otevreny-ujezd.cz

„Hnutí Ano 2011 děkuje za Vaše hlasy v nedávných říjnových
volbách. Díky zisku 21,51% hlasů a 5 mandátů v zastupitel-
stvu se nám podařilo zvítězit. Naskytla se nám tak šance se-
stavit vládnoucí koalici. Uvědomujeme si naši odpovědnost
vůči Vám všem a vůči Újezdu. Jednali jsme o možné spolu-
práci se všemi a, jak jsme slibovali před volbami, bez ohledu
na složení koalice budeme usilovat o co největší spolupráci
všech stran v Újezdě a podporu všech dobrých nápadů,
které zlepší život v naší krásné městské části.
Jsme skupina lidí, která v Újezdě žije a má ho ráda. Jsme Vaši
sousedé, přátelé, či známí. Nechceme politikařit a hádat se,
ale makat. Věříme, že ostatní zastupitelé mají na srdci zájmy
Újezda a jeho občanů stejně jako my a podaří se nám tak 
v následujících čtyřech letech udělat pořádný kus práce.
Chceme navázat na to dobré, co se v Újezdě povedlo, zej-
ména v oblasti transparentnosti a otevřenosti úřadu obča-

nům. Rádi bychom ještě ve větší míře zapojili Vás, občany naší měst-
ské části, do jejího chodu a rozhodování. I když získat peníze na
velké projekty nebude snadné, uděláme vše, co je v našich silách
pro dokončení kanalizace v Újezdě, urychlené řešení přístavby i sou-
visející rozšíření kapacity základní školy a započetí s postupnou
opravou místních komunikací. Zároveň bychom rádi zlepšili infor-
movanost újezdských podnikatelů o projektech a zakázkách, které
městská část plánuje a tím je i ve větší míře zapojili do jejich reali-
zace a spolufinancování.
Budeme podporovat místní sportovní a kulturní spolky a zasadíme
se o uspokojivé řešení situace skautské klubovny v Újezdě. A pro-
tože bydlíme v Újezdě nad Lesy, uvědomujeme si, jaký poklad máme
v podobě Klánovického lesa. Navážeme proto na jeho dosavadní dů-
slednou ochranu.
Věříme, že společně s Vámi můžeme změnit Újezd k lepšímu. Bude
líp.“ říká tým ANO 2011 –  Újezd nad Lesy.

Zastupitelstvo zároveň zvolilo Kontrolní a Finanční výbor, jejich složení čtěte na www.praha21.cz. Tiskové zprávy Otevřeného Újezda
z 16. 10. a 3. 11. 2014 si přečtěte na www.otevreny-ujezd.cz. Koaliční smlouvu a její priority přineseme v příštím čísle Zpravodaje. 

Lucie Černá, šéfredaktorka
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Sloupek zastupitelů Aktuality 
z RMČ a ZMČ

Zaměřeno na životní prostředí

Téměř devět tisíc kilogramů nástrah po-
užili pracovníci Pražských vodovodů 
a kanalizací v boji s potkany v rámci
plošné deratizace, která se uskutečnila od
dubna do října. Tato akce probíhá každo-
ročně na základě smlouvy s Magistrátem

Modernizace trati 
pokračuje i v listopadu
Právě finišují práce ve 2. koleji, na straně u Klá-
novic. Je dokončováno nové nástupiště a jeho
zastřešení. 
Ukončení nepřetržité výluky koleje č. 2 je plá-
nováno na 10. 11. 2014 v 16:40. Od 11. 11. 2014
do 30. 11. 2014 v době od 8:45 do 16:40 budou
následovat denní výluky koleje č. 2, ve kterých
bude dokončena demolice zbývající části vy-
užívaného stávajícího nástupiště a dokončena
protihluková stěna ve směru na Prahu. V době
denních výluk bude cestujícím k dispozici
nově zřízené provizorní sypané nástupiště,
které bude posunuto blíže k podchodu, tedy
do úrovně nově vybudovaných nástupišť.
Pokračuje se na výstavbě nového podchodu 
a jeho zastřešení. Zde bohužel musím potvrdit
zpoždění prací a zatím nejasný termín předání
do provozu. Naším cílem je předat podchod
bez vad a s veškerým vnitřním vybavením.
Předpokládaný termín je 27. 11. 2014.
Pro cestující do Prahy je nutné stále používat
přístup k provizornímu nástupišti ulicí „U Tra-
tivodu“ a dále průchodem přes lesík, kde je též
umístěn označovač jízdenek. Další označovač
jízdenek a prodejní automat je u vstupu do
provozní budovy.
Prostor před stávajícím a novým podchodem
bude značně omezen kvůli dokončení jeho za-
střešení a také výstavbou protihlukové stěny. 
Žádám Vás, abyste v zájmu své bezpečnosti při
průchodu staveništěm dbali zvýšené opatr-
nosti a respektovali pokyny zaměstnanců.
Závěrem bych rád poděkoval zástupcům měst-
ských částí, Policii ČR, Městské Policii i Vám ob-
čanům za vstřícnost a pochopení při realizaci
této velké stavby.

Tomáš JOHN, ředitel stavby

Petr Duchek / SÚL
Málokdy se poštěstí vidět na každém kandelábru viset sociálního demokrata.
Stalo se. 
Ve volebním časopisu pomluvil svého starostu a přivlastnil si úspěchy koalice.
Po jidášsku tak zradil koaličního partnera, se kterým 4 roky lstivě seděl za žold
u jednoho stolu a vrazil mu tím kudlu do zad.
K. Čapek kdysi napsal: „Kudy chodil, tudy škodil. Ve dne škodil, v noci krad,
sociální demokrat“. Co dělá v noci J. Slezák nevím, ale že svým činem uškodil
i ČSSD, je nepochybné. Uškodil ale i TOP09. Unikátní totiž bylo, že ač šlo o ča-
sopis ČSSD, oceněna v něm byla i TOP09 a K. J. Čechová. Ta na oplátku ve svém
volebním materiálu v menší míře zase ocenila ČSSD. A toto partnerství ocenili
i voliči. Obě strany ztratily oproti roku 2010 po jednom mandátu. Rudooran-
žová hvězda pí. Čechové ještě ani neblikla, když J. Slezáka zhasla. 
Bohužel současné snahy o politickou resuscitaci J. Slezáka jsou nezodpověd-
ným nakládáním s hlasy voličů a nepochybně se stanou i polibkem smrti jeho
křísitelům.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
8. listopadu Holšická x Sudějovická
od 09:00 do 13:00 hod Rohožnická (u Alberta)

Čenovická x Pilovská

22. listopadu Lomecká x Zaříčanská
od 09:00 do 13:00 hod Toušická (u spořitelny)

Dědická x Ranská

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Děkuji za podporu Otevřeného Újezda. Obhájili jsme spolu s Vámi 3 mandáty
a jsme druzí. Analýza  D'Hondtova výpočtu dokonce ukázala, že nám stačilo
dalších 19 voličů na čtvrtý mandát a po přepočtu bychom měli s vítězem stejný
počet zastupitelů. 
Účast, ukazující, že zájem o budoucnost našeho místa má stále méně než po-
lovina z nás, mě nicméně zklamala.
Přesto výsledky voleb 2014 skýtají naději. Před 4 roky představovali noví za-
stupitelé stále menšinu a měli omezené možnosti věci měnit a za výsledek
ručit. Nyní mají v Újezdě poprvé proreformní zastupitelé většinu a my občané
reálnou šanci na opravdovou změnu.
Otevřený Újezd spolu s TOP09 nabídl vítězi voleb ANO 2011 veřejným závaz-
kem společně 5 svých mandátů k vytvoření pohodlné proreformní většiny 10
hlasů za dotažení pozitivních změn, za otevřenost, za transparentnost a za
profesionalitu ve správě MČ Praha 21.
Jak tato šance dopadne, brzy uvidíme. O našich krocích otevřeně komuniku-
jeme. Volební analýzy a aktuality: www.otevreny-ujezd.cz.

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Děkuji vám za podporu ve volbách! Otevřený Újezd obhájil 3 mandáty a nyní
jedná s vítězem o možné koalici. Aktuální zprávy na www.otevreny-ujezd.cz
Za 4 roky se nám podařilo otevřít dlouho zamčené dveře informacím, zveřej-
ňování dokumentů, jednání zastupitelstva. Nastartovali jsme sebevědomou
občanskou společnost, která se chce podílet na rozhodování v obci, zachránili
jsme Klánovický les, z grantů a dotací jsme získali 30 milionů. Z rozpočtu Prahy
jen za rok 2014 dostal Újezd 49 milionů - desetinu rozpočtu Prahy pro všech
57 městských částí. Újezd se vydal cestou plánovitého rozvoje s promyšlenou
návazností dopravních opatření, infrastruktury, školství. Díky vysokému pra-
covnímu nasazení se podařilo to, co jsme vám 4 roky předkládali v ÚZ, na
webu, na veřejných projednáváních a setkáních. Za 4 roky práce v úřadě sta-
rosty jsem se setkal a spolupracoval s mnoha skvělými lidmi i s fanatickou zlo-
bou a destruktivní negací jakýchkoli kroků radnice. Díky za to a vzhůru do
budoucnosti Újezda!

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, ne-
bezpečný odpad (např. autoba-
terie, zářivky, barvy, rozpouštěd-
la, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, výrobky
podléhající zpětnému odběru
(např. vyřazené elektrozařízení,
TV a PC monitory, počítače, led-
nice, mrazáky).

VOK jsou hrazeny z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Termíny kon-
tejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Nejtková -  tel: 281 012 943.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V neděli dne 9. listopadu budou přistaveny od 9:00 do 12:00 hod velko-
objemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanoviš-
tích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická 

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Kontejnery
se mohou ráno rychle naplnit a není možné je obratem vyměnit.
Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na
něj počkat a odpad do něj odložit. 

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří. 
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad            
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu
Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný
odpad, proto je nutné igelitové pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte,
může vám být uložena pokuta. Dále upozorňujeme, že pracovníci ži-
votního prostředí budou provádět u jednotlivých kontejnerů jen kon-
troly. Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám. 

POPELNICE NA BIOODPAD
Pokud budete mít zájem o popelnici na bioodpad, kontaktujte Praž-
ské služby a.s. na tel: 284 091 888, nebo si smlouvu můžete uzavřít na
www.psas.cz . 

Martina Nejtková, OŽPD

Vyhrajte letenku do Švédska za třídění nápojových kartonů

Zatímco Češi vytřídí přes pětaosmdesát procent papíru, nápojových kar-
tonů jen zhruba pětinu. Přitom obaly od mléka či džusů, které skončí ve
speciálních kontejnerech, jsou při recyklaci zdrojem velice kvalitní suro-
viny pro výrobu papíru. Zapojte se i vy do třídění nápojových kartonů 
a zúčastněte se akce Kam s nápojáčem, v níž můžete vyhrát tablet, pou-
kazy na nákup a jako hlavní cenu letecký zájezd pro dvě osoby do Švéd-
ska, evropské „pravlasti“ nápojových kartonů.
Pražané mají v třídění nápojových kartonů velký potenciál, ale přesto na
tom nejsou ve srovnání s dalšími částmi republiky vůbec špatně. Z letoš-
ního červnového průzkumu vyplývá, že pětašedesát procent obyvatel
hlavního města nápojové kartony alespoň občas třídí. Navíc má podle sta-
tistiky tento trend stoupající tendenci: zatímco v prvním pololetí roku
2013 lidé vytřídili 448 tun nápojových kartonů, ve stejném období letoš-
ního roku to bylo o téměř osm tun víc.
Nicméně více než třetina Pražanů pořád nenašla cestu alespoň k jedné 
ze 2 736 nádob na nápojové kartony, které jsou rozmístěny ve městě. Lidé,
kteří netřídí, v průzkumu většinou uváděli, že nevědí, kam kartony dávat
nebo nemají kontejnery dostatečně blízko bydliště. Třináct procent z nich
přiznalo, že jsou prostě líní a třídit je nebaví.
Pokuste se to zlomit, odměnou vám pak může být nejen dobrý pocit, že
pomáháte životnímu prostředí, ale možná i výhra v akci Kam s nápojá-
čem o letecký zájezd do Švédska. 
Více informací získáte na www.kamsnapojacem.cz v sekci Soutěž.

Co možná nevíte:
Češi v loňském roce spotřebovali 17 tun ná-
pojových kartonů a vytřídili zhruba pětinu
z nich.
42 procent nápojových kartonů vytřídí prů-
měrný obyvatel EU. Nejlépe jsou na tom 
v Lucembursku a Belgii, kde obyvatelé vloží
do speciálních nádob přes 80 procent ná-
pojových kartonů. 
Více než 70 procent nápojového kartonu
tvoří kvalitní papír, který je po recyklaci
cennou surovinou pro výrobu dalšího papíru.
4 455 obcí České republiky, v nichž bydlí 9,47 milionu obyvatel (90 %),
umožňuje svým obyvatelům třídit nápojové kartony.

Tomáš Kasal, Eufor PR

Masarykova základní škola v Újezdě nad
Lesy nese název významné osobnosti čes-
kého národa, T. G. Masaryka. Slavnostní
akce k připomenutí vzniku samostatného
československého státu začala 23. října
2014 položením věnce u pomníku T. G. M.,
kde stáli čestnou stráž skauti z místního
23. skautského střediska Douglaska. V di-
vadelním sále školy pod vedením lektorky
J. Rázesbergerové a za klavírního dopro-
vodu profesorky H. Svatoňové zahrála na

Nová RMČ se zatím k jednání nesešla, její slo-
žení představilo Zastupitelstvo MČ dne 3. 11.
2014. Až započnou pravidelná jednání RMČ,
budeme z nich pravidelně přinášet aktuality.

-red-

Újezd nad Lesy zavzpomínal na historický
den 28. říjen 1918

flétny skupina dětí píseň 1. světové války
Tipperary. Dokonce se přidal i starosta
městské části RNDr. Pavel Roušar. Histo-
rik PhDr. M. Schmidt připomněl vznik sa-
mostatné československé republiky a vy-
zdvihl zásluhy prvního československého
prezidenta, T. G. Masaryka.
Slavnostní program ukončil filmový krou-
žek základní školy. Žáci natočili doku-
ment z  otevření výstavy k 100. výročí 
1. sv. války v Újezdském muzeu, která se

Nevyhazujte odpadky mimo popelnice, živíte potkany
hlavního města Prahy, jenž na ni finančně
přispívá. 
Pražská kanalizační síť je domovem ně-
kolika miliónů potkanů. Pravidelnou de-
ratizací kanalizace se daří udržovat počet
potkanů na přiměřené úrovni. Bohužel
mnoho potkanů je také na povrchu okolo
popelnic a v neošetřované zeleni, kam
obyvatelé vyhazují odpadky. Rovněž zvý-
šený stavební ruch vyhání potkany z ka-

nalizace na povrch. 
K hubení potkanů PVK používají přípra-
vek Hubex – požerové nástrahy vhodné
do vlhkého prostředí. Ty obsahují napří-
klad pekařské drobky, šrot, kukuřici, čo-
koládu, tuk a účinnou látku antikoa-
gulant. 

Bc. Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí 
Pražských vodovodů a kanalizací

www.pvk.cz

konala 13. září. Muzejní rada za finanční
podpory ÚMČ Praha 21 vydala krásnou
publikaci o vojácích a legionářích této
války. Podklady dodali rodinní příslušníci
z Újezda nad Lesy a okolí. Ojedinělá vý-
stava je vystřídána výstavou o muzeu,
které slaví své desetileté působení.
„Je důležité připomínat převážně mladé
generaci tyto významné dny. V příštím
roce budeme vzpomínat 70 let od ukon-
čení 2. sv. války. Muzejní rada ve spolu-
práci s Komisí volnočasových aktivit nás
jistě opět pozve na některé vzpomínkové
akce.“ řekl starosta RNDr. P. Roušar.

text a foto Iva Hájková, OŠKMA21
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Volejbalový oddíl SK JOKY slaví 1. výročí
Ukončili jsme 
3. kolo soutěže

„Jsem senior a žiji v  Újezdě nad Lesy“

KSPZ vyhlásilo dne 17. června 2014 třetí kolo soutěže
„Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“, která byla
ukončena 29. října 2014. 
Všechny exponáty budou vystaveny v Újezdském
muzeu od ledna 2015.
Výstava bude zahájená vernisáží.

Pravidla soutěže:
� účastníkem jsou osoby nad  60 let
� soutěžící žijí v Újezdě nad Lesy

Soutěžní kategorie:
� fotografie
� kresba a malba
� literární tvorba
� volná tvorba

Náš sportovní klub oslavil první rok existence. Již
v první sezóně se nám povedlo několik úspěchů.
Naše děvčata se kvalifikovala v minivolejbalu mezi
nejlepší oddíly v Praze. Členská základna se stále
rozrůstá, momentálně máme 14 děvčat a 3 chlap-
ce v mladším žactvu. Tato tréninková skupina tré-
nuje každou středu 16:00 - 17:00 a v pátek 15:00 -
16:00 v hale v Běchovicích. 
Jelikož nás při náborové akci oslovila se zájmem 
o volejbal i starší mládež a dospělí, vytvořili jsme
tak trochu neplánovaně další tréninkovou sku-
pinu, kterou nazýváme ,,Farma“. Ta čítá 16 děvčat,
žen i mužů. Farma trénuje ve středu 19:00–20:00

a v pátek 19:30–21:00 v tělocvičně MZŠ, Polesné 
v Újezdě nad Lesy. 
Rádi mezi sebe přivítáme další zájemce, a to i ve
věku starší mládeže, abychom mohli rozšířit sou-
těžní družstva. Zejména vytvoření družstva chlap-
ců by bylo na volejbalové scéně velkým přínosem.
Naším cílem je vybudovat v Újezdě nad Lesy tra-
diční volejbalový oddíl, který se uplatní mezi re-
nomovanými oddíly. Pro rozšíření tréninkových
jednotek bychom chtěli oslovit zájemce o trenér-
skou činnost, prosím obracejte se na mne. 

Vedoucí oddílu volejbalu Petr Plzenský 
tel.: 732 954 394

Škola oslavila 80 let svého založení

Škola se měla čím chlubit! Děti z někte-
rých tříd prvního stupně se prezento-
valy na pódiu před školou roztomilým
vystoupením, další program byl k vi-
dění přímo v pěkně zařízených třídách
– výtvarné dílny, divadla, chemické a fy-
zikální pokusy – to vše a další si vy-
zkoušelo na téměř 500 návštěvníků.
Někteří se vypravili za programem do
lesa – na naučné stezce děti plnily úko-
ly z přírodovědy. Velký úspěch měla vý-
stava fotografií učitelských sborů od
roku 1934, zvláště u bývalých peda-
gogů a žáků. Díky tomu, že ně-
kteří z nich pomohli,
podařilo se dohledat 
a popsat 69 fotografií.
Program pokračoval 
i v budově druhého
stupně MZŠ. Zde
mohli hosté navštívit
nejen třídy, podívat se
na divadlo či produkci
filmového kroužku, ví-

tané občerstvení našli i v kavár-
ně. Žáci a paní učitelky si při-
pravili pro hosty salátový
bar a o dobrou náladu bylo
postaráno i tak, že zahrál sou-
bor lidových písní Špalíček.
Přivedla jej Martina Hol-
ková, učitelka HV na dru-
hém stupni a zároveň
houslistka souboru.
Škola k „narozeninám“
dostala dárky. Velkým
dárkem byla nově zaří-
zená školní jídelna s navý-
šenou kapacitou kuchyně.
Dalším dárkem byl nově zre-
novovaný a hlavně odvodněný
park s dětským hřištěm před bu-
dovou prvního stupně. Poslední dárek
visí na stěně ve škole – je to tablo foto-
grafií, které zachycuje park ve všech
jeho podobách od založení až do sou-
časnosti. Program oslav byl
tak pestrý, že mnozí ani ne-

stihli všechny jeho

Poslední zářijovou sobotu oslavila Masary-
kova základní škola 80. výročí založení.
Oslavy probíhaly v obou školních budovách 
a byly spojené se Dnem otevřených dveří. Po-
dívat se přišli nejen žáci a jejich rodiče, poz-
vání přijali i bývalí učitelé a jejich, již odrostlí
žáci. Všichni dostali na uvítanou Almanach,
který škola k této příležitosti vydala. Pří-
tomné hosty přivítal ředitel školy Mgr. M.
Kurka spolu se starostou RNDr. P. Roušarem
a místostarostkou K. Jakob Čechovou.

Případné dotazy zodpoví a informace podá
Jitka Heřmánková, ÚMČ Praha 21, kancelář č. 26

foto P. Plzenský

části, ale nakonec byli všichni spokojeni
a popřáli škole mnoho dalších úspěšných
let.

Lucie Černá, Eva Danielová
obrázky žáků MZŠ
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Členové Klubu aktivních
seniorů v září cestovali 
Naší první akcí po prázdninách byla 9. září prohlídka
„Lesní galerie II“. Dr. Zita Kazdová  nám na úvod řekla
něco o realizaci a financování galerie a my pak prošli
podle plánku zatím první část. Bylo krásné počasí, pro-
hlíželi jsme obrázky a četli básničky - prostě příjemně
strávené odpoledne. Na jaře budeme pokračovat. 
23. září  jsme jeli  autobusem MHD do Staré Boleslavi. 
V barokním chrámu Nanebevzetí Panny Marie  jsme ob-
divovali architekturu, vnitřní vybavení, ale hlavně Palla-
dium  Země České - ochranný reliéf Madony s Ježíškem -
každoročně o svátku sv. Václava cíl tisíců poutníků.
Potom jsme navštívili románský kostel sv. Klimenta s nej-
staršími freskami  v Čechách a románský kostel sv. Vác-
lava, který stojí na místě jeho mučednické smrti. Měli
jsme skvělou průvodkyni - její výklad byl poutavý a vy-
čerpávající.
Historickým skvostem je renesanční zámek  v Brandýse
nad Labem - sídlo císařů a králů - od císaře Rudolfa II. po
posledního císaře Karla I. Rakouského. I tady jsme měli
štěstí  na průvodce. Z prohlídky dokázal udělat nezapo-
menutelný zážitek.
Zajímavá byla  návštěva nově zrekonstruované  židovské
synagogy a židovského hřbitova z 16. století. Na další his-
torické památky nám již nezbyl čas, i tak to byl úžasný
výlet.

Za KAS Irena Krajzingrová  

Muzejní rada Újezdského muzea, MČ Praha 21
zvou na výstavu

ÚJEZDSKÉ MUZEUM SLAVÍ

2004 -2014

10
Slavnostní vernisáž výstavy se koná v Újezdském  muzeu

8. 11. 2014 od 10 hodin
Výstava potrvá do 27. 12. 2014

Újezdské muzeum slaví 10 let
své činnosti

28. října 2004 zahájilo svoji činnost ÚJEZDSKÉ MUZEUM. Nejdříve ve
skromných prostorách Masarykovy základní školy a od roku 2009 v nově
otevřeném Polyfunkčním domě. Duchovním otcem myšlenky zřízení
muzea a jeho zakladatelem byl pan PhDr. Miloš Schmidt, tehdejší člen 
Komise výchovně - vzdělávací ÚMČ. Během desetiletí bylo uspořádáno 57
výstav, které si prohlédlo 7 148 návštěvníků. 
Přijďte si společně s námi zavzpomínat na uplynulých deset let a věnovat
tichou vzpomínku dvěma významným újezdským osobnostem a členům
muzejní rady – PhDr. Jaroslavě Jiráskové a prof. doc. Petru Voňkovi, CSc.

Muzejní rada Újezdského muzea

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

„ P A S O V “
Odjezd v sobotu 6. prosince 2014 

v 7:00 hod od Lidlu v Újezdě nad Lesy.
Cena 340 Kč při plně obsazeném 

autobusu - 50 osob.
Vstupné do památek není v ceně.

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

Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L

„NEJVĚTŠÍ  ANTILOPY
a nezdolný český tým v Senegalu“

je téma přednášky spojené s besedou, 
na které nám

ve čtvrtek 6. listopadu od 15:00 hod
paní Ing.Karolína Brandlová, Ph.D,

povypráví
o záchraně těchto krásných zvířat .

Jako vždy v zasedací místnosti MÚ.

Možnost zakoupení propagačních předmětů.
Zveme všechny, kdo mají rádi divokou přírodu a zvířata v ní.

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdě nad Lesy

zve své členy

do Divadla Na Fidlovačce
na představení:

„EVA  TROPÍ  HLOUPOSTI“,
které se koná v úterý 25. 11. 2014

od 10:30 hodin
Doprava MHD, cena Kč 150,-

Oslovte své důvěrnice

Jedná se o hru, 
jejíž děj jistě zná každý

z milovníků filmů pro pamětníky
s Natašou Gollovou a Oldřichem Novým

v hlavních rolích

Ozdravný pobyt u Méd́ů na Lipně

Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L

zve na listopadovou vycházku 
s prohlídkou

Břevnovského kláštera 
a hřbitova,

na kterou jdeme ve čtvrtek 
20. listopadu 2014

Sraz zájemců je v 9:55 hod
u brány Břevnovského kláštera.

Doporučená doprava:
bus 163 z Rohožníku v 8:33 hod

v Dolních Počernicích bus 109 v 8:47
z Palmovky tramvají č. 25 v 9:14

příjezd ke klášteru v 9:45

Vstupné na prohlídku je Kč 50,-

Srdečně uvítáme všechny zájemce

Oddíl školního sportovního klubu Masarykovy ZŠ

Taneční kroužek

Pravidelné čtvrteční tréninky od 18 do 20 hod 
v malé tělocvičně MZŠ v Polesné

!!! Přijímáme nové členy !!!
Co v kroužku trénujeme?

•    základy moderního tance 
•    správné držení těla 
•    pohybovou paměť a celkovou koordinaci
•    rytmiku a pohyb v prostoru
•    společnou choreografii na přehlídky, 

soutěže a různá vystoupení

Nezabýváme se styly hip-hop, street dance ani disco, nejblíže
nám jsou styly jazz dance, moderní výrazový a scénický tanec.
Nové členy (od 10-ti let) přijímáme do konce listopadu 2014.

Kurzovné 400,- Kč na pololetí.

Kontakty: Ing. Lenka Murtingerová  lenka.murtingerova@centrum.cz
Mgr. Alžběta Martínková betam@seznam.cz (pí. uč. Betynka)

Nové hřiště v Hodkovské -
senioři vítáni!

Na základě domluvy o spolupráci a investicích mezi starostou
MČ P21 Pavlem Roušarem a Lesní správou Mělník z roku 2011,
přinášejí Lesy ČR do Újezda další  projekt určený pro veřejnost.
Po obnově a stavbě dvou lesních hřišť na Blatově v roce 2012
nyní vznikne hřiště na okraji lesa v Hodkovské ulici. Bude před-
nostně určené seniorům a lidem se zdravotním handicapem,
ale užitek z něj budou jistě mít i ostatní návštěvníci. Přípravu
„senior parku“ a jeho realizaci zajištují Lesy ČR v rámci svého
Programu 2020, podrobné info viz Tiskové zprávy LČR. 

text a foto Zita Kazdová, Újezdský STROM

Neposedný pochod
V sobotu 4. října proběhl historicky první ročník Neposedného pochodu, jehož
cílem je propojit jednotlivé lokality, kde naše organizace působí. Sešli jsme se na
nádražích v Klánovicích, Horních Počernicích a Kyjích a vydali jsme se na spo-
lečnou cestu do Běchovic – do areálu Staré Pošty, kde naše organizace sídlí. Zde
na nás čekalo příjemné pohoštění, úžasné dětské divadýlko Toy Machine a dětský
DJ. Počasí nám přálo, a tak jsme během jednoho z posledních dní babího léta
mohli prožít příjemný čas, blíže poznat sami sebe a místa, kde žijeme a půso-
bíme. Akce se konala pod záštitou starostů MČ Praha – Běchovice Ing. Ondřeje
Martana, starosty MČ Praha 21 RNDr. Pavla Roušara, starosty MČ Praha 14 Bc.
Radka Vondry a starostky MČ Praha 20 Hany Moravcové, které si velmi vážíme za
to, že s námi došla až do cíle. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se za rok na
opětovné shledání! 

Mgr. Ivana Štefková

Na ozdravný zájezd nás odjelo 43 členů
ZO SPCCH
Cestou na  Lipno jsme se zastavili v So-
běslavi, kde je v muzeu  výstava Petra
Voka a umělecké práce ze starého, ku-
podivu zdravého, dřeva.  Krásná je i his-
torická část tohoto města .
Na výletě do Korun stromů jsme si uží-
vali výhled na šumavské kopce a Lipen-
ské jezero. Od Sv. Tomáše jsme  vyšpl-
hali na nejvýše položenou zříceninu
hradu ze 13. století - Vítkův kámen, 
z věže byly vidět Alpy, Novohradské
hory a Šumava. 
Druhý den jsme na hradě Rožmberk vy-
slechli fundovaný výklad mladého prů-
vodce o jeho historii a při zpáteční
cestě jsme navštívili Frymburk.
Následovaly Hořice na Šumavě, kde
jsme se seznámili s historií města 
a s historií Pašijových her, které se zde
hrají již od roku 1816. Od roku 1993 se
tato hra o životě, smrti a vzkříšení 
Ježíše Krista hraje v přírodním amfi-
teátru. Pro pány byla zajímavá sbírka
starých radií. Odpoledne jsme brázdili
hladinu lipenského jezera.

A je tu čtvrtek, návštěva mini ZOO Wa-
piti a vytoužené houbaření v oblasti Je-
leních vrchů u ústí Schwarzenberského
kanálu , návštěva Jeleního jezírka  a pro-
cházka kolem vlastního kanálu. 
Cesta domů byla zpestřena delší za-
stávkou v Českém Krumlově, kde si to
každý užil po svém, buď prohlídkou
zámku, nebo návštěvou zámeckých za-

hrad s otáčivým hledištěm.
Každodenní ranní rozcvička, odpolední
plavání v bazénu a někdy i masáže, ne-
mohly chybět.
Děkujeme organizátorce Evě za vzorně
připravený a klidný ozdravný pobyt.
Snad  nám objednala i počasí.

text a foto Zdenka Nohejlová 

pozvánky
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Moc veselého  se v životě neděje, ale musím se po-
dělit o dva krásné zážitky. Prvním je přečtení malé,
ale krásné publikace Lesní galerie. Tato kouzelná
knížečka vydaná za podpory Fondu životního pro-
středí s průvodním slovem a texty pí. Kazdové 
a s kouzelnými básničkami Ing. Černé je opravdu
pohlazením po duši. Je to čtení, které Vás provede
Klánovickým lesem. Dětské kresby zvířecích oby-
vatel lesa jsou tak půvabné, že by i s průvodními
básničkami mohly sloužit i jako výborný slabikář
a malá encyklopedie. Velmi děkuji těm, kteří vy-
mysleli, pomáhali a nakonec i vydali toto zdařilé
dílko. Tato publikace mě donutila projít lesní galerií.
Překonejte svoji lenost stejně jako já. Stojí to za to!

Dalším zážitkem je výstava 1. světová válka v míst-
ním muzeu v Levelu. Na malém prostoru se auto-

Vyplatí se práce pro obec?
Tak se jmenovaly dva články,
které o mně, beze mne, napsali 
v minulých dvou ÚZ pan Lameš
a pí. Hartmanová.
Zatímco pan Lameš v článku
zmínil mnou „vydupané obno-
vení dětského hřiště na Blatově
proti vůli vedení radnice“, pí.
Hartmanová jeho vybudování
bezostyšně přisoudila Újezd-
skému STROMU. Prý jej domluvil
už v roce 2009. Přesto ale nové
hřiště ani po třech letech vybu-
dováno NEBYLO! Když jsem na
žádost maminek z okolí hřiště
dával dohromady jeho obnovení
a rozšíření v roce 2012, NEBYL Új.
STROM přítomen výběru ploch 
k umístění obou částí hřiště se zá-
stupcem Lesů ČR, jednání s paní
architektkou při vybírání hracích
prvků, komunikace s občany

Děkuji za přání k narozeninám, 
moc zdravím všechny 

důchodce a až bude nějaký sraz
a bude mi dobře, tak přijdu. 
Ještě jednou děkuji za milou

vzpomínku a přeji nám starým
hodně zdraví.

Josef Rus
Zasej dobro, sklidíš dobro
Tak by se dalo parafrázovat jedno indické přísloví, 
které praví: Zasej myšlenku, sklidíš čin.

Zasej čin, sklidíš zvyk. 
Zasej zvyk, sklidíš charakter.
Zasej charakter, sklidíš osud.

Jeden takový malý příběh ze života nám zaslal do redakce Josef Rus.
„Je mi 85 let a denně jezdím z Běchovic z DPS na zahradu do Újezda. Vystupuji na stanici Zbyslavská 
a chodím přes lesíček do ulice Hulická. Poprosil jsem p. Krejcara, který v ulici bydlí, jestli by do břehu 
k nástupišti neudělal schůdek, aby se mi lépe vycházelo. K mému milému překvapení neudělal jeden
schůdek, ale malé a pohodlné schůdky pro všechny, kdo tudy pospíchají na autobus. Udělal to s fortel-
ností, která je mu vlastní, moc mu za to děkuji a jako odplatu jsem si dal závazek, že budu cestičku udr-
žovat a sbírat vše, co tam kdo odhodí, aby to bylo hezké.“
Za redakci oběma pánům děkujeme za dobré skutky a za krásný příklad mezigeneračního a soused-
ského soužití. -red-

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
MÍSTO VÝKONU PRÁCE PRAHA 9 - BĚCHOVICE

Asistent obchodního manažera 
Náplň práce: aktivní oslovení firemních klientů, akvizice a komunikace s klienty, péče
o stávající klienty, nabídku nejvhodnější služby pro klienta, zodpovězení dotazů kli-
enta, doplnění dat do PC a CRM. Požadujeme: SŠ vzdělání, dobré komunikační a ob-
chodní schopnosti, znalost MS Office, vhodná i pro absolventy, zkušenosti s prací v call
centru vítána. Nabízíme: Pracovní doba úterý, středa, čtvrtek 6 hodin denně, odpoví-
dající platové ohodnocení, motivující odměny za výkon, flexibilní pracovní doba.
Obchodní manažer/analytik
Náplň práce: poradenství a odborné konzultace,  jednání s dotace a uzavírání smluv, péče
o stávající klientelu, komunikace a řízení klientů, zajišťování komunikace s partnery. Požadu-
jeme: SŠ/VŠ vzdělání, praxe v obchodní činnosti minimálně 2 roky, výborný písemný a mlu-
vený projev, komunikativnost, samostatnost, flexibilita a kreativita, ochotu učit se nové věci,
vysoké pracovní nasazení. Nabízíme: zajímavou tvůrčí práci v mladém kolektivu, rozšíření
praktických zkušeností v oblasti dotačního poradenství, odpovídající mzdové ohodnocení za-
ložené na motivačním principu.
V případě zájmu u některých z pozic nám zašlete životopis 
na email fricova@granty-dotace.cz, Tel: 724 377 412.

NABÍZÍM   Ú K L I D  
V RODINNÉM DOMĚ NEBO

V BYTĚ DLE DOHODY.

KONTAKT: 607 939 641

Hledáte zubního lékaře?

S rozšířenou kapacitou 
provozu nabízíme možnost
registrace v zubní ordinaci

Onšovecká 1280 Újezd nad Lesy.

MDDr. Adam Svačina

Telefon: 
281 973 340
773 968 674

Smlouvy s pojišťovnami 
111, 207, 211  

Provozní doba:   Po - St: 8:00 - 18:00
Čt, Pá: 8:00 - 15:00

Těšíme se na Vaší návštěvu

PROGRAM listopad 2014
.... jsme na dosah

Výstava měsíce MYSTICKÉ OBRAZY - KOLIK SCHODŮ, TOLIK HVĚZD
Výstava Dany Gregorové. Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. 11. v 19:00. 

Filmový klub 3. 11. pondělí, 20:00 
ZTRACEN 45 Deníky Jarmily Čapkové nám dávají nahlédnout do jedné z nejvýznamnějších
uměleckých rodin 20. století. 

Kino 5. 11. středa, 20:00 MAPY KE HVĚZDÁM
Pohled do děsivých tajemství jedné obyčejné Hollywoodské rodiny. 
Kanada, USA / 2014 / drama / 111 min / české titulky

Akce 7. 11. pátek, 20:00 KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Čtěte příbalový leták!

Divadlo pro děti 9. 11. neděle 16:00 a 10. 11. pondělí 9:00 a 10:30 INDIÁLNI ZE ŠUPLÍKU
Také jste někdy bojovali s luky a šípy, krotili koně, sbírali skalpy, stopovali divokou zvěř,
kouřili dýmku míru a tančili kolem totemu? Jestli ne, my vás to naučíme!

Akce 9. 11. neděle, 14:00 BADMINTONOVÝ TURNAJ ZA ÚČASTI PETRA KOUKALA
V průběhu turnaje se můžete nechat vyšetřit ve stanu preventivní zdravotní péče společnosti
Santé. Od 19:00 navazuje beseda s PK a promítání filmu Cesta snu o Petrově boji s rakovinou.

Kino 9. 11. neděle, 19:00 CESTA SNU PETRA KOUKALA
Dokument sedminásobného mistra ČR v badmintonu, Petra Koukala o jeho boji se zákeř-
nou rakovinou varlat. 

Kino 10. 11. pondělí, 20:00 BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ
Černá komedie nadchne diváky skvělým scénářem a nádhernou norskou krajinou. Norsko/
2014/krimi, komedie 

Přednáška 11. 11. úterý 19:00 CESTOU VĚDOMÍ - JAK POZNAT SEBE SAMA

Kino 12. 11. středa, 20:00 INTIMITY
Sedm příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. ČR/2014/romantický, komedie /104 min/
přístupný od 12 let

Přednáška 13. 11. čtvrtek, 19:30 JAROSLAV DUŠEK - OTEVŘENÉ SETKÁNÍ
V rámci příprav IV. ročníku sochařského sympozia Sochání pro Hedviku jste srdečně zváni
na večer se známým českým divadelním a filmovým hercem, Jaroslavem Duškem. 

Koncert 14. 11. pátek, 20:30 Koncert oblíbené kapely FORTY TWO

Záznam opery 19. 11. středa, 20:00 TOSCA
Záznam Pucciniho opery z Metropolitní opery v New Yorku. Nového nastudování Toscy se
chopil divadelní a operní režisér Luc Bondy. USA/2013/záznam opery/2 hod 30 min včetně
jedné přestávky/české titulky 

Koncert 20. 11. čtvrtek, 19:30 BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chut́  si zahrát se spřízněnými dušemi.

Tvořivé vánoční dílny s ARTBOXEM  24. 11. pondělí a 27. 11. čtvrtek, 17:00-21:00
Výroba vánočních, adventních věnců a hvězd z korálků.

Kurzy 25. 11. úterý, 19:30 SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině

Kino 26. 11. středa, 20:00 ZMIZELÁ 
Film od režiséra filmu Sedm, Hra a Klub rváčů, Davida Finchera. USA/2014/drama, thriller/
145 min/české titulky

KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2015, 17:00-18:00 MODERNÍ YOYOVÁNÍ 

KAŽDÝ ČTVRTEK do ledna 2015, 16:00-17:00 FOOTBAG (hakisak)

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 0divadelních 
představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.

rům výstavy podařilo obsáhnout vše, co člověk po-
třebuje k doplnění toho, co buď zapomněl, nebo
neznal z průběhu této války. Panely jsou dobově
výborně členěny a doplnění fotografiemi dává uce-
lený obraz doby a průběhu války. Vystavené expo-
náty zbraní, výzbroje, nebo korespondence celek
výborně doplňují. Co si víc přát, navíc když náho-
dou byli přítomni i dva spolutvůrci výstavy, plu-
kovníci (snad jsem nepopletl hodnosti) Vondráček
a Tůma, kteří výstavu doplnili zajímavými detaily.
Díky všem, kteří se zasloužili o zorganizování této
výstavy.
Je vidět, že jsou pěkné věci v naší městské části  
a hodnotit vše udělané jako špatné i za pomoci
soukromého plátku, to opravdu nikomu nepomů-
že, a navíc to není pravda, když se vyjádřím slušně.         

Vladimír Vašek  

bydlícími v okolí hřiště, vyjed-
nání vývozu odpadků s ÚMČ,
ani sběru pod „petici“ za obno-
vení hřiště atd., atd. Nebyl pros-
tě u ničeho. Přesto pí. Hart-
manová v článku uvádí, že se
chlubím cizím peřím. Neuvádí
ale, kde. Vzpomínám si jen na
jeden můj článek o hřišti (krom
voleb) v SÚL, napsaný ovšem 
v množném čísle (jsme jednali
apod.), v němž jsem poděkoval
maminkám za spolupráci a nej-
aktivnějším z nich i jmenovitě. 
O zhotovení hřiště informoval
překvapivě i ÚZ, byť se alespoň
strohá zmínka o maminkách 
a mé aktivitě dostala do článku
až dodatečně. Tedy promiňte, pí.
Hartmanová, ale s tím peřím je
tomu přesně obráceně. Trapné
je, že mé snaze projednat obno-
vení hřiště na zastupitelstvu za-

bránil svým hlasováním např.
právě Váš manžel. A to už je tra-
gikomedie, jak sama píšete, za
hranou dobrého vkusu.

Petr Duchek

Otevřený Újezd děkuje újezd-
ským občanům za podporu
ve volbách!
Nezávislost, prosazování ve-
řejného zájmu, spolupráce,
pracovitost a slušnost jsou
principy, na které se s námi
můžete spolehnout.    

Otevřený Újezd



Studio FRENCIS
manikúra, pedikúra, nehtová modeláž
Žíšovská 1627, Praha 9, Újezd nad Lesy - sídliště Rohožník

e-mail: Francova.Michaela1@seznam.cz

Tel.: 739 900 635

Praha 21 – Újezd na Lesy, Soběšínská 1788
tel./ fax 281 972 217, mobil: 602 288 460

anna.spacilova@worldonline.cz

Urgentně hledám pozemek 800 – 1.000 m2

bezprostředně u lesa, ke stavbě RD 
pro konkrétního klienta, 

v Újezdě nad Lesy i Klánovicích.
++ prodej  ++ pronájem ++ právní servis ++

++ odhad nemovitostí ++ finanční poradenství ++
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GEODETICKÉ PRÁCE

Maminky ze spolku Maminy z újezdské roviny, které před třemi lety převzaly štafetu od
zakladatelek a organizátorek tolik oblíbených akcí jako jsou Čarodějnice, Mikulášská 
a Lampionáda a rozšířily své aktivity o Posvícení, se chystají přerušit svoji činnost.

Maminy chtějí předat štafetu – 
skončí v Újezdě nad Lesy akce pro děti?

„Končí nám rodičovské dovolené, každá z nás je
zaměstnaná a ani naši muži stále nejsou v do-
mácnosti“, říkají Markéta, Vendy, Martina a Ni-
kola, které velmi aktivně rozdávaly dětem
úsměvy.

Za ty roky s Maminami spolupracovala spousta
dobrých duší, kterým tímto děkujeme. Myslíme
tím paní učitelky, skvělé sousedy a kamarády....
Taktéž se nám dostávala velká podpora od MČ
Újezd nad Lesy, kde fungovala velmi vstřícná 
a milá spolupráce. Všem Vám moc děkujeme!

Proto nyní hledáme několik takových maminek,

jako jsme byly svého času my. S chutí dělat něco
navíc a pro ostatní. Možná i s chutí po dobro-
družství, napětí, ale i euforii, když se něco podaří.

Tak právě Vás oslovujeme! Všechno Vás nau-
číme, všechno Vám předáme! A pak Vám bu-
deme přát štěstí.

Kdybyste měly (měli) zájem, zkuste napsat na
osmur@seznam.cz

Mějte se krásně!

Maminy z újezdské roviny 
Markéta, Martina, Nikola, Vendula

Listopadová zahrádka
Opadávající listí stromů, jinovatka a kratší den ukazují, že zima již
ťuká na dveře. Je potřeba na zahradě udělat neodkladné práce.
Opadané listí růží, bylin a napadených keřů nedáváme do kom-
postu, ale do organického odpadu k likvidaci.
Nakopčíme kolem růží kompost nebo zeminu.
Vysazujeme opadavé keře a stromy.
Choulostivější rostliny přikryjeme chvojím.
Ostříháme odkvetlé stonky levandulí a vřesů.
Před mrazem ještě pořádně zalijeme stálezelené rostliny.
Snažíme se zbavit plevelů – roste i pod sněhem.
Nezapomeneme vyhrabat listí z trávníků, trávník pod listím za-
hnívá.
Okrasné trávy chráníme před vlhkostí svázáním.

placená inzerce

foto archiv Maminy

Blíží se Advent – v AREÁLU SNŮ u zahrádkářů bude tradiční pro-
dejní výstava adventních věnců a vánoční výzdoby.
Přijít můžete v následujících časech:

v pátek 28. listopadu 10:00 – 18:00 hod
v sobotu 29. listopadu 9:00 – 16:00 hod
v neděli 30. listopadu 12:00 – 16:00 hod

Srdečně zveme a přejeme klidný Advent.

Za výbor ČSZ v Újezdě nad Lesy
Z. Nohjelová
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Jsem ráda, že Vás touto cestou mohu
pozvat do království půvabného
prádla, kde si můžete v klidu vybírat
a odnést si domů kousek půvabu
a elegance dámského i pánského
spodního prádla známých značek. 
To vše v příjemné rodinné atmosféře.

Blanka Selixová, majitelka Madame
www.selix.cz

otevírací doba:
po 10 - 18
út 10 - 18
st 10 - 18
čt 10 - 18
pátek zavřeno

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.

V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

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

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

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

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

Dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie …
Progamy Maxík, Kupoz

Mgr.Pavla Krutská
Speciální pedagog

Revoluční 343, Šestajovice
www.pavla-krutska.netstranky.cz

HLEDÁM DOUČOVATELE FYZIKY 

(OPTIKA) PRO STUDENTA 

4. ROČNÍKU GYMNÁZIA.

TEL: 720 412 337

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

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

Zavedené kosmetické studio, pracující s moderními
neinvazivními stroji značky BTL hledá na částečný
úvazek šikovnou kosmetičku. Podmínkou je kosmetické
nebo zdravotní vzdělání. Pravidelná pracovní doba
4 hod./denně, pracoviště: Újezd nad Lesy. 
Tel.: 723 010 210, www.fontanaestetic.cz

Výuka anglického jazyka
Angličtina pro děti ve skupinách 125 Kč za lekci / 2x týdně 

nebo 150 Kč za lekci / 1x týdně. Individuální výuka 200 Kč / lekci.

Hodiny inspirované metodou Helen Doron. Ukázková hodina zdarma.

Výuka dospělých, konverzace v angličtině.

Ing. Lenka Kalašová, 724 190 109



OZNÁMENÍ PACIENTŮM
MUDr. Richard Mindžák
oznamuje všem svým
pacientům, že od 1. 9. 2014
působí v nově otevřených
prostorách zubní ordinace
v rodinném domu na ul.
Oplanská 2665, Újezd nad
Lesy. Rodinný dům je situován
na rohu ulic Oplanské
a Druhanické.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel. kontakt do naší zubní
ordinace je 775 26 33 22
MUDr. Richard Mindžák

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

Nevíte co s vlasy… nikdo Vám neporadí..?
Potřebujete změnu účesu… a Váš kadeřník Vám
neporadí..?
Máte pocit, že je to stále stejné?
Obraťte se na profesionálního KADEŘNÍKA ROMANA
a domluvte si nezávaznou konzultaci na 604 589 584, 
otevřeno 7 dnů v týdnu, nebo se podívejte na

www.sefl-hairstyle.com
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