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Vážení a milí spoluobčané,
před dvěma měsíci jsme zahájili sérii veřejných
projednání na aktuální témata Újezda. Je na čase
se ohlédnout za nasbíranými zkušenostmi a zda
tato novinka v práci úřadu funguje. Dovolte mi,
abych zde každému tématu věnoval alespoň
jednu větu.
11. 3. jsme uspořádali setkání s podnikateli, které
nám pomohlo ujasnit si další strategii budování
kanalizace na hlavní a na kterém zazněla řada
podnětů a návrhů, které jsme následně využili.
13. 3. jsme s občany Hodkovské ulice dohodli
upřednostnění oprav této ulice, po rekonstrukci
plynu dokončíme trvalé povrchy a jako okamžité
dočasné řešení bude Hodkovskou znemožněn
průjezd do Staroklánovické, aby došlo ke snížení
průjezdu aut a prašnosti do doby její rekon-
strukce.
25. 3. proběhlo setkání občanů k plánované
rekonstrukci železniční tratě Běchovice - Úvaly,
kde jsme předložili připomínky MČ k probíhají-
címu stavebnímu řízení a dohodli se, jak se po-
stavíme k protihlukovým zábranám, které se
budou kolem tratě budovat.
Ve stejný den také proběhla diskuse nad koncepcí
školství, na které byly vysvětleny a prodiskuto-
vány návrhy jednotlivých opatření připravova-
ného koncepčního dokumentu.
27. 3. na setkání k tématu další etapy výstavby ka-
nalizace a souvisejících dopravních omezení jsme
informovali, že po vyhodnocení všech jednání je
naší prioritou upravit silnice zdevastované ob-
jízdnými trasami (Chmelická), dokončit nižší Sta-
rokolínskou a Novolhotskou a do doby zpracování
dokumentace bude probíhat další výstavba kana-
lizace pouze v ulici Zlivská.
3. 4. jsme seznámili občany s pilotním projektem
Hlídání na přechodech, který předpokládá spolu-
práci s dobrovolníky s řad rodičů a prarodičů
a který by měl rozšířit počet hlídaných přechodů
v celém Újezdě s cílem zvýšit bezpečnost dětí
jdoucích do školy.
8. 4. jsme s 37 občany Chmelické ulice projedná-
vali stav jejich ulice po ukončení objízdné trasy,
toto jednání pomohlo k rychlejšímu úklidu ulice,
ale zejména vyústilo v řadu jednání s dodavate-
lem a investorem, na kterých byla dohodnuta
oprava Chmelické a urychlení výstavby kanali-
zace v této části Újezda.
15. 4. jsme pořádali Veřejné fórum, na kterém
jsme společně s občany bodovým způsobem
zvolili 10 nejpalčivějších problémů současného
Újezda, které projdou dalšími koly připomínek na
webu a stanou se podkladem pro stanovení
akčního plánu a rozpočtu pro příští rok.
17. 4. se konal již 30. Čaj o páté se starostou, na
kterém jsme projednali připomínkyměstské části
k zadání Metropolitního plánu - nově vznikají-
címu územnímu plánu Prahy, který revolučně
mění dosavadní systém územního plánování, ale
který se v následujících měsících a letech ještě
stane předmětem mnohých odborných i politic-
kých magistrátních bitev.

A jaké jsou naše zkušenosti a poznatky?
Všechna jednání byla konstruktivní a občané
nám dali řadu podnětů, které bychom jinak ne-
získali.
Na některé žádosti o konkrétní termíny a okam-
žitá řešení jsme zázračný recept neměli, často
jsme také narazili na nedostatek finančních pro-
středků, nebo na otázky, o nichž naše městská
část nerozhoduje. Přesto jsme vždy došli k přija-
telnému řešení a především k ujasnění tématu -
jednak pro občany, jednak jako zpětné vazby pro
úřad. Jsem zastáncem a iniciátorem těchto téma-
tických pracovních setkání, ale musím přiznat, že
pro agendu úřadu jsou náročná. Příprava pod-
kladů, zpracování podnětů a zápisy, zveřejnění na
webových stránkách - stojí nás to velké úsilí, ale
jsem přesvědčen, že se vyplatí nám všem. Dou-
fám, že se podaří administrativu těchto jednání
minimalizovat a trend otevřenosti a spolupráce
s občany zachovat. Děkuji všem pracovníkům
úřadu, kteří se do těchto jednání zapojují a zej-
ména obyvatelům Újezda, že přijímají nový způ-
sob práce radnice a využívají možnost podílet se
na řešení úkolů naší městské části.

Pavel Roušar, starosta

Známe výsledky Veřejného fóra 2013

2. 5. Přednáška o Etiopiimanželů Čížkových, od 15:30 hod na ÚMČ
Dekupáž - základy, v Romantice, Oplanská 2614, 18:00 - 20:30 hod

4. 5. Fotbal FK Újezd n.L. Muži B x Šeberov, od 17:00 hod
Přáníčko ke dni matek, brož, v Romantice od 14:00 hod

6. 5. Akademie volného času, od 10:00 do 12:00 hod, budova ÚMČ,
a dále každé pondělí

8. 5. Slavnostní připomenutí konce 2. sv. války a předání ocenění
Čestný občan a Občan roku.
Zve ÚMČ, od 10:00 hod před budovou Masarykovy ZŠ

9. 5. Šablonování, barvy na textil, v Romantice, Oplanská 2614, od18:00 hod
10. 5. Večer s výukou SALSA a BACHATA, od 20:00 hod, Danceport,

rezervace nutná
11. 5. Přáníčko ke dni matek, brož, v Romantice od 14:00 hod

Posezení pro seniory ke Dni matek, od 14:00 hod v jídelně MZŠ
v Polesné ul.

15. 5. Čaj o páté se starostou, 17:00 – 19:00 hod, budova ÚMČ
FK21, Slnko v sieti, od 19:00 hod do divadelního sálu MZŠ zve KVA
a Filmový klub

16. 5. Past, divadlo UValšů, od 16:00 zve SPCCH, 150,- Kč, doprava vlastní
Spiritual Kvintet, koncert pořádaný ÚMČ, od 19:00 hod v sále MZŠ
Dekupáž, dřevěná krabička, v Romantice, Oplanská 2614, od18:00 hod

18. 5. Fotbal FK Újezd n.L. Muži B x Spartak Kbely, od 17:00 hod
Zájezd do Bratislavy pořádají a zvou SD a ČSZ. Cena 400,- Kč
Je nutné min. 50 zájemců.
Zahradní slavnost - koncert Václava Koubka, 14:30 – 19:00 hod,
Na Paloučku 21, Sibřina, zve o.s. SOSÁK
Řezané květiny -v Romantice od 14:00 hod
DISCO – hudba na přání 70/80 léta, od 20:30 hod, Danceport
Vstup zdarma.

19.5. Běh o pohár starosty Za újezdskou sovou, od 8:00 hod poblíž
podjezdu na Blatově
KlánovickéMTBO, Klánovická ZŠ od 9:00 hod
Fotbal FK Újezd n.L. St. dorost x ABC Braník, od 14:00 hod
Fotbal FK Újezd n.L. Muži A x Štěrboholy, od 17:00 hod

20. 5. VP10: Beseda na téma DEMOGRAF Újezda n. L. v 18:00 hod
Zájemce zve ÚMČ Praha 21.

23.5. Návštěva botanické zahrady v Malešicích, pořádá SPCCH,
sraz ve 12:45 hod, zast. bus 109„Pod Táborem“
Letní věnec na dveře, v Romantice, Oplanská 2614, od18:00 hod

25.5. Fotbal FK Újezd n.L. Muži B x Ďáblice, od 17:00 hod
Obraz - plastická dekorace, v Romantice od 14:00 hod
Na kole kolem... Labe, cyklovýlet startuje v 10:00 hod od Úřadu MČ

28.5. Jarní výlet na Chrudimsko, pořádá SPCCH, v 7:00 hod odjíždí bus od
Lidlu, cena za dopravu a vstupy 220,-/300,- Kč

30. 5. Korálkování - brož, v Romantice, Oplanská 2614, od18:00 hod
31.5. DISCO – hudba na přání 70/80 léta, DJ Míra, od 20:30 hod, Danceport

Vstup zdarma.
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 vTroji, zve SPCCH, sraz v 10:00 hod u ZOO,
pro důchodce za 1,-Kč

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

6. 6. Vernisáž výstavy A to je ta krásná země, země česká, domovmůj,
od 17:00 hod, Újezdské muzeum

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

Veřejné fórum nad celkovým rozvojemMěstské části Praha 21 se ko-
nalo 15. 4. 2013 v sále Polyfunkčního domu v Újezdě nad Lesy. Pří-
tomní diskutovali u stolů v oblastech Školství, kultura, sport, volný
čas - Majetek, rozvoj území, podnikání - Životní prostředí – Doprava
- Sociální a zdravotní oblast - Veřejná správa, informovanost, bez-
pečnost. Speciální stůl byl určen pro mládež. Všichni tak měli mož-
nost vzájemně formulovat podněty ke zlepšení života v Újezdě nad
Lesy, ke kterým bude ještě uskutečněna mezi občany anketa. Cel-
kovými výsledky se pak bude zabývat Zastupitelstvo MČ Praha 21.
Hlasujte na www.praha21.cz.
Na úvod setkání představili své dvě studie rozvoje Újezda nad Lesy
studenti ČVUT, fakulty stavební, katedry architektury, Jiří Kopecký
a Zdeněk Podlaha pod vedením Ing. arch. Jindřicha Synka. Strate-
gický tým ÚMČ Praha 21 prezentoval způsob řešení podnětů, které
občané formulovali na Veřejném fóru v roce 2012. Ředitel Národní
sítě Zdravýchměst ČR (www.nszm.cz), jejímž členem je odminulého
roku i MČ Praha 21, informoval o některých aktivitách této asociace
ve vztahu ke členským městům.
Po diskuzi občanů u tématicky zaměřených stolů předložili jejich zá-
stupci sepsané podněty a označili v každé oblasti dva zásadní. Spo-
lečným hlasováním všech účastníků Fóra bylo označeno tzv. 10P (nej-
naléhavějších podnětů). Na čem se přítomní shodli? � vlivem neří-
zeného rozvoje zástavby nepostačuje infrastruktura � je třeba zvýšit
ochranu lesa � více odpadkových košů na psí exkrementy v okolí
mateřských škol � vybudovat komunitní centrum, sportovní cen-
trum a klub pro mládež � podporovat terénní sociální službu � za-
jistit více financí pro školství � elektronizovat styk občanů s úřadem
a uveřejňovat aktuální informace z odborů ÚMČ na webuMČ � řešit
parkování u nádraží � vandalismus v okolí budov ZŠ � dbát o bez-
pečný přístup do školských zařízení � zpracovat dopravní generel.
Na organizaci Veřejného fóra se podílela Komise Zdravé městské
části a místní Agendy 21. Poděkování za občerstvení patří Janě Kur-
kové, Evě Danielové, Ivě Taške, Lucii Ponicové, Lucii Černé a Hance
Koštialové. Poděkování patří i těm, kteří věnovali ceny do závěreč-

ného losování: majitel Knihkupectví nad Lesy Petr Vácha, majitelka prodejny
zdravé výživy El BIO Hana Koštialová, Knihovna Újezd nad Lesy, Restaurace Level,
Maminy z Újezdské roviny, o.s.
K výsledkům Veřejného fóra 2013 semůžete vyjádřit v anketě na www.praha21.cz.

Iva Hájková, Odbor školství, kultury, místní Agendy 21

Připojte se k anketě Veřejného fóra 2013
na www.praha21.cz

Výročí narození hudebního skladatele B. Smetany a Mezinárodní hudební festival
Pražské jaro připomínáme obrázkem žáků 4. A třídní učitelky Mgr. Hany Rosové
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Aktuality z Rady MČ

Zaměřeno na životní prostředí

Setkání s obyvateli
ulice Chmelická
Dne 8. 4. 2013 od 17.00 hod pořádal
Odbor životního prostředí a dopravy ve
spolupráci s MČ Praha 21 veřejné pro-
jednání s cílem seznámit občany s dal-
ším postupem po ukončení objízdné
trasy, s výstavbou kanalizace ve Chme-
lické, s rekonstrukcí plynovodního
řadu, s opravou povrchu komunikace
a s následným dopravním řešením.
Na základě podnětů a připomínek ob-
čanů se došlo k těmto závěrům:
• Dojde k bezprostřednímu úklidu ko-
munikace Chmelické (mokrou ces-
tou kvůli prašnosti).

• Budou prověřeny podklady k budo-
vání a opravě kanalizace ve Chme-
lické ulici.

• Ze strany MČ bude tlak na otevření
etapy 017 – budování ostatní kana-
lizace, popřípadě výstavba formou
jednotlivých etap a následnou úpra-
vou povrchu komunikace. (Nebude
docházet ke zvyšování nivelety
komunikace.)

• V rámci dopravního generelu bude
řešeno zklidnění dopravy v dané
lokalitě. Občané budou seznámeni
s finálním řešením, ke kterému se
budou moci vyjádřit.

• MČ se obrátí na Městskou policii
HMP s požadavkem na namátkovou,
ale důslednou kontrolu dodržování
dopravního značení.

Setkání bylo ukončeno po 19 hodině,
kdy ÚMČ přislíbil průběžnou informo-
vanost, a následné setkání k projed-
nání dalších kroků, týkajících se oby-
vatel Chmelické ulice.

Ing. Roman Březina
vedoucí OŽPD

Pozvánka na
slavnostní akt
Slavnostní připomenutí 68. výročí
ukončení 2. světové války se uskuteční
ve středu, dne 8. 5. 2013 od 10:00 hod
před budovou Masarykovy základní
školy a následně v jejím divadelním
sále, vchod z Čentické ulice.

Při této příležitosti bude promítnut
film „Pravda o Újezdě“ a předána oce-
nění „Čestný občan MČ Praha 21“
panu Ing. Alfrédu Kocábovi a in me-
moriam panu univ. prof. RNDr. Petru
Voňkovi, CSc. a ocenění „Občan roku“
za rok 2012“ paní Ing. Evě Danielové.

Iva Hájková
Odbor školství, kultury, MA 21

Kolik nás je
v Újezdě

Statistika věda je a prognóza vývoje
počtu a struktury obyvatel tím spíš.
Bez ní ale nejdou odhadnout tak prak-
tické věci, jako kolik míst ve školkách
bude v nejbližším období potřeba,
jakým způsobem převezme škola pří-
liv prvňáků, opouštějících silné ročníky
školek, nebo jak připravit zázemí pro
stárnoucí obyvatele Újezda.
Nyní máme k dispozici demografickou
studii Újezda nad Lesy, čerstvě zpra-
covanou na VŠE Praha.
Studie obsahuje analýzu demografic-
kého vývoje obyvatelstva MČ Praha 21
v letech 2001-2012 a prognózu do roku
2022. Vzhledem k tomu, že počet oby-
vatel MČ Praha 21 je relativně malý
a proto se výrazně projevuje vliv ná-
hodných odchylek od trendů vývoje
větších celků, museli zpracovatelé při-
způsobit újezdské zakázce i použitou
metodologii.
Počet lidí s trvalým pobytem v Újezdě
v posledních desetiletích raketově vy-
střelil a největšího nárůstu dosáhl při-
bližně v r. 2008.
Čím to bylo způsobeno a jaký je před-
pokládaný vývoj obydlenosti Újezda se
všemi souvisejícími dopady, si přijďte
poslechnout v pondělí 20. 5. 2013 do
zasedací místnosti v přízemí úřaduMČ
Praha 21, Staroklánovická 260.

Na besedu se zpracovateli studie,
Doc.Ing. Jitkou Langhamrovou, Csc.
a RNDr Tomášem Fialou, Csc.

vás srdečně zve
Iva Hájková, ÚMČ Praha 21

Předkládáme schválené granty
Radaměstské části Praha 21 schválila na svém jednání (RMČ67/1165/13) přidělení grantů jed-
notlivým žadatelům a jejich projektům na rok 2013 dle přiložené tabulky.

-red-

Pavel Duchek / VV
ÚZ se pomalu stává plátkem manipulací a lží. V 4/13 na 1 str. tvrdí, že SÚL při-
nesly informaci o údajném 2,5 mil. vytunelování fondůmístním úřadem a utra-
cení této sumy za el. zařízení. Což je lež jako věž. SÚL takovou informaci
nepřinesly. Buď neumí autorka pořádně číst, nebo lže. Údajně dotěrné otázky
položené starostovi v témž ÚZ jsou učebnicovou ukázkou manipulace s čte-
náři, s cílem svést je kam třeba. Fakt si pí. šéfredaktorko a starosto myslíte, že
jsou lidi hloupí? Dotěrné otázky by např. byly: „Proč jste starosto porušil Jednací
řád ZMČ v §2/bod 4 a nezaslal zastupitelům kompletní materiál o budoucích
transferech za 2,5 mil. ke schválení včas? Když říkáte, že zast. a vydavatel SÚL
o 2,5 mil. hlasoval, jste mimo, nebo lžete? Na videozáznamu je jasně vidět, že
se hlasování naopak zdržel! Co na to Vaše desatero morálky?“
Očekávám od obou omluvu v ÚZ, neboť se cítím poškozen jako vydavatel SÚL,
v omyl uváděný občan a lží spojovaný s vašimi asi kmotrovskými(?) kšefty jako
zastupitel.

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Provoz MŠ o letních prázdninách bude letos omezen na 14 dní. Od 1.7. do 12.7.
v 1.MŠ Čentická. Důvodem jsou naplánované rekonstrukční práce ve třech škol-
kách. V MŠ Sluníčko budeme o prázdninách zařizovat jednu novou třídu a zá-
roveň i novou výdejnu jídel. V MŠ Sedmikráska budou během léta ještě probíhat
dokončovací stavební práce z důvodu rozšíření kapacity kuchyně. V MŠ Rohož-
ník je nutná rekonstrukce elektroinstalace, stávající je v již nevyhovujícím
stavu. Během července a srpna probíhá ve všech školkách navíc povinné ma-
lování. Učitelky a ostatní zaměstnanci si vybírají řádnou dovolenou, kterou si
z provozních důvodů jen těžko mohou vybrat během školního roku.
Věřím, milí rodiče, že pro nastalou situaci najdete pochopení. Vždyť před pár
lety se v Újezdě školky zavíraly všechny na celé dva měsíce.
Přeji vám krásné jaro plné radosti!

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Všech šest zastupitelů ODS se omluvilo ze zasedání minulého Zastupitelstva
„z důvodu naprosté zbytečnosti své účasti na těchto shromážděních“. Po zku-
šenostech se schválnostmi místo jednání a trucováním místo práce se s jejich
hodnocením ztotožňuji. Překvapila mě pouze otevřenost, s jakou to zastupitelé
ODS přiznali. Děkuji, jednání bylo klidné, krátké a konstruktivní. Smutný je fakt,
že na programu jednání byl bod, o kterém předem věděli - stejně jako o všech
bodech z pravidelně zasílaných podkladů. Jejich dlouholetý stranický kolega
a zastupitel ODS v Újezdě, pan profesor Voňka, byl in memoriam navržen Čest-
ným občanem Újezda. Ale gesto zvítězilo, nesouhlasíme s koalicí, na jednání
nejdeme! Jsem rád, že byl pan profesor Voňka zvolen Čestným občanemÚjezda
i přes bojkot svých bývalých kolegů, možná přátel. Je postoj ODS nezájmem?
Nebo je snahou rozbořit všechno a do „zbytečností“ zahrnout i přátelství a úctu
k člověku, který pro Újezd vytrvale pracoval a reprezentoval jejich značku?

Ukončení veřejné sbírky víček pro nemocnou Michalku
Dne 30. dubna 2013 byla ukončena charitativní akce sběru víček z PET lahví pro
nemocnou holčičku Michalku. Do této akce se v MČ Praha 21 zapojili jednotlivci,
spolky, paní učitelky a děti ze školy a školek, klienti pečovatelské služby a zaměst-
nanci ÚMČ Praha 21. Pracovnice pečovatelské služby průběžně odvážely pytle
s víčky do sběrného dvora v Horních Počernicích, kde byl na tato víčka „pro Mi-
chalku“ umístěn samostatný kontejner. Následně víčka odkupovala firma, která
je dále zpracovává. Naše pečovatelky do sběrného dvora odvezly celkem 1208 kg.
Všem, kteří se účastnili této akce, moc děkujeme.

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí Odboru sociálních věcí

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
HRAZENÉ MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY

Magistrát hl. m. Prahy stanovil nová pravidla pro přistavování kontejnerů.
Doba přistavení je vždy od 9:00 do 13:00 hod a u kontejneru bude zajištěna ob-
sluha.

11. května Církvická x Ochozská 25. května Dědická x Ranská
Valdovská x Hrádková Žehušická x Měšínská

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

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

Kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, ne pro podnikatele.
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21,
M. Nejtková - tel: 281 012 943

Seznam organizací Název projektu Název programu Výše grantů
Masarykova ZŠ Újezd mýma očima Kultura, osvěta, vzdělávání 21 000
Pohyb je život o.s., Rarášek Cesta za pokladem skřítků V. Ekologie a životní prostředí 10 000
OS Tři pro zdraví Újezdský duatlon 2013 Sportovní aktivity 24 000
OS Tři pro zdraví Seriál tří závodů Sportovní aktivity 15 000
SK Kangsim Dojang Semináře bojových umění Kultura, osvěta, vzdělávání 5 000
SK Kangsim Dojang Tréninky a sportovní aktivity Sportovní aktivity 25 000
Pohyb je život o.s., Rarášek 5. újezdské kolodění Sportovní aktivity 8 000
SK Kangsim Dojang Sportovní soustředění oddílu Sportovní aktivity 25 000
Svaz postiž. civil. chorobami Cvičení v tělocvičně a bazénu Sportovní aktivity 20 000
Pohyb je život o.s., Rarášek 3. újezdský karneval Kultura, osvěta, vzdělávání 10 000
Maminy z újezdské roviny Lampionáda Kultura, osvěta, vzdělávání 5 000
Maminy z újezdské roviny Vítání léta Sociální a zdravotní služby,

prorodinné aktivity 10 000
I. Mateřská škola Travička zelená, to je naše potěšení Ekologie a životní prostředí 10 000
Český rybářský svaz Zlepšení a údržba okolí rybníků Ekologie a životní prostředí 4 000
Český rybářský svaz Rybolovná technika a jiné soutěže Sportovní aktivity 5 000
FK Újezd nad Lesy Dětský fotbalový tábor Sportovní aktivity 30 000
Český zahrádkářský svaz Provoz a údržba areálu Kultura, osvěta, vzdělávání 19 000
Skautské střediskoDouglaska Fyzický rozvoj dětí Sportovní aktivity 2 500
Maminy z újezdské roviny Mikulášská besídka Kultura, osvěta, vzdělávání 8 000
Masarykova ZŠ Podpora zdravého životního stylu Sportovní aktivity 12 000
Skautské střediskoDouglaska Rozvoj a propagace střediska Kultura, osvěta, vzdělávání 12 500
TJ Sokol Ekologie a životní prostředí Ekologie a životní prostředí 20 000
Skautské střediskoDouglaska Vzdělávání ke vztahu k přírodě Ekologie a životní prostředí 15 000
Český rybářský svaz Práce s mládeží - sportovní akce Kultura, osvěta, vzdělávání 6 000
Sdružení důchodců Za aktivní život seniorů Kultura, osvěta, vzdělávání 25 000
TJ Sokol Podpora sportovních aktivit Sportovní aktivity 18 000
Sdružení důchodců Mezinárodní den seniorů Kultura, osvěta, vzdělávání 10 000
Svaz postiž. civil. chorobami Kultura, osvěta, vzdělávání Kultura, osvěta, vzdělávání 19 000
OS Neposeda Zvládám to! Prevence kriminality

a užívání návykových látek 7 500
Nadosah o.p.s., Klánovice Jednoubranou za kulturou i dopřírody Kultura, osvěta, vzdělávání 10 000
TJ Sokol Podpora tenisových aktivit Sportovní aktivity 6 000
Skautské střediskoDouglaska Letní tábor - vzdělávání Prevence kriminality

v oblasti prevence a užívání návykových látek 10 000
Český svaz chovatelů Technické a materiální zajištění Kultura, osvěta, vzdělávání 22 000
Balet koncert -Arabeska Podpora umělecké činnosti Kultura, osvěta, vzdělávání 17 500
OS Neposeda Centrum pro rodinu Sociální a zdravotní služby,

prorodinné aktivity 19 000
Celkem Kč 486 000

Michael Hartman / Otevřený Újezd
„Omlouváme se z důvodu naší naprosté zbytečnosti” zní z listárny minulého
Zpravodaje, kde ODS dopisem oznamuje, že se, spolu s KSČM, rozhodli k ab-
senci na jednání Zatupiteltva 18. 3. 2013. Jde již o druhý krok v rezignaci na ve-
řejné poslání: psát podněty do Sloupků též veřejně zavrhli. Prý nemohou
veřejně působit: V mé komisi byl MVDr. Hod. Na jednání ale nechodil. V komisi
školské skončila na vlastní žádost pí. Štroufová, podle slov mé ženy v komisi
aktivní a užitečná. Stejně tak pí. Diepoltová odešla z komise grantové. To jen za
komise mně dobře známé. Je nám „upřeno právo pracovat pro obec" (čímž ten,
kdo je za to zodpovědný) „neguje demokracii, výsledky voleb i pravidla sluš-
ného chování", píše ODS v dopise. Kdo jim tedy brání účastnit se komisí a jed-
nání? Není to náhodou jejich vlastní stranický aparát? Měli by najít odvahu
pojmenovat věci pravým jménem. Žádný občan ani zastupitel není zbytečný,
naopak velmi potřebný, má-li zájem pro obec konstruktivně pracovat.

Rada na svém68. jednání dne 9. 4. 2013
schválila:
• návrh dodatku smlouvy č. 33/01
z r. 2001 o poskytování software ASPI

• pronájem pozemku č.p.1408/1 vče-
lařům na dobu určitou do 31.3.2018

• dodatky k nájemním smlouvám pro
byty na sídlišti Rohožník. Jedná se
o byty č.7 a 8 v čp.1615, byty č.7 a 8
v čp.1616, č.8 v čp.1617, č.7 a 8 v čp.
1618, č.7 a 8 v čp.1619, č.7 v čp.1620,
byt č. 7 a 8 v čp.1621, byt č.7 a 8
v čp.1622, byt č.7 a 8 v čp.1623, byt
č.8 a 9 v čp.1624, byt č.7 a 8
v čp.1625, byt č. 7 a 8 v čp.1626, byty
č.5, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58
v čp.1627, byty č.50, 51, 53, 54, 55, 57
v čp.1628 a byty č.50, 51, 53, 54, 56
a 58 v čp.1629.

• prodloužení nájemní smlouvy na
dobu určitou, do 31.12.2013 u bytu
č.55 v domě čp.1627.

• návrh smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na pozemcích č.p. 773/1, 714,
715, 730/1 v k.ú. Újezd n.Lesy pro
Pražskou plynárenskou Distribuci,
a.s.

• uzavření rámcové smlouvy na opravy
místních komunikací s firmou ZKP
Kladno s.r.o., Vinařice 669 pro tech-
nologii a) opravy komunikací s pře-
vahou malých výtluků, rozpraska-
ných vozovek s převahou malých
výtluků a rozpraskaných vozovek
metodou „Turbo“

• uzavření rámcové smlouvy na opravy
místních komunikací s firmou St.
Bílek, Urešova 1384/6, Praha 4 pro
technologii b) opravy komunikací
s převahou velkých výtluků bourá-
ním stávajícího povrchu s pokládkou
ABJ

• uzavření rámcové smlouvy na opravy
místních komunikací s firmou Po-
zemní komunikace Bohemia a.s.,
Václavské nám. 831/21 Praha1 pro
technologii c) plošné opravy vozovek
recyklátem s dvojitým nátěrem

• Dodatek č. 3 k vnitřní směrnici Zá-
sady oběhu účetních dokladů s účin-
ností od 10.4.2013

• Rozpočtová opatření č.7 a č.8 -
změnu rozpočtu v roce 2013 dle
předloženého návrhu tabulky

• program a termín jednání mimořád-
ného Zastupitelstva MČ Praha 21

• kupní smlouvy na odprodej pozemků
č.p. 4356/102, 4356/105 a 4356/106
v k.ú. Újezd n.Lesy

vzala na vědomí:
• zápisy z Komise volnočasových akti-
vit a z Komise Zdravé MČ a MA21

neschválila:
• předloženýmateriál k financování in-
vestiční akce Zateplení MŠ Sedmi-

kráska a rekonstrukce přilehlého
objektu na MŠ, Lišická 1502

Zastupitelstvo na mimořádném zase-
dání dne 22. 4. 2013
vzalo na vědomí:
• rezignaci místostarosty a člena RMČ
Stanislava Kyzlinka.

zvolilo:
• místostartostkou byla zvolena Karla
Jakob Čechová

• členem ZMČ a zároveň RMČ byl
zvolen ing. Miloš Mergl

Rada na svém 69. jednání dne 23.4.
2013 vzala na vědomí:
• zápisy z Dopravní komise a z Komise
sociální politiky a zdravotnictví
(KPSZ), z Komise vzdělávání a vý-
chovy, z Muzejní rady

• dopis zastupitele Duchka
• přerušení provozu školní jídelny
Masarykovy ZŠ od 15.7. do 1.9. 2013

• oznámení ředitelky MŠ Rohožník
o plánované rekonstrukci el. rozvodů
v MŠ v době letních prázdnin

• přerušení provozu od 1.7. do 1.9.2013
v MŠ Sedmikráska, MŠ Rohožník
a v MŠ Sluníčko

• v I. MŠ Čentická provoz od 1.7. do
12.7. 2013 a od 13.7. do 1.9. 2013
přerušení provozu

• rezignaci člena Komise životního pro-
středí Mudr. Ivony Kosové a jmeno-
vala nového člena Komise RNDr. Jitku
Jenšovskou

• připomínky MČ Praha 21 k návrhu
zadání Metropolitního plánu

schválila:
• poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 3.000,-Kč pro občana Újezda
n.L. Jana Doležala, žáka speciální Dia-
konie ČCE Praha 10 z prostředků
KPSPZ

• pronájem parcely č. parc. 544/ Čes-
kému kynologickému svazu, ZO-394
Újezd n.L. na dobu určitou do
31. 5. 2033

• změnu nájemce bytu č. 53 v Žíšovské
ul. č. 1628, a to od 1.6.2013

• rozpočtová opatření č.9-14 změny
v rozpočtu v roce 2013

• kupní smlouvy na odprodej pozemků
č. parc. 4356/103 a 4356/104
v k. ú. Újezd n. L. Odprodej pozemků
byl schválen na ZMČ13/0165/13
a ZMČ13/0164/13. Jedná se o připlo-
cené pozemky v ul.Machovická a Že-
hušická.

- Dodatky k nájemním smlouvám pro
byty na sídlišti Rohožník. Jedná se
o byt č.8 v čp.1620, byt č.18 v čp.1627,
byt č.52, 56 a 58 v čp.1628 a byty
č.52, 55 a 57 v čp.1629.

Karla Jakob Čechová, místostarostka

Nenechte se napálit! Upozorňujeme, že Sběrný dvůr v Běchovicích je stále
Magistrátu hl.m. Prahy a odkládání objemného odpadu občanů hl. m. Prahy je
BEZPLATNÉ s výjimkou pneu (25,-Kč/ks). D. Slabochová, OŽPD
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Jaké byly Vaše profesní začátky?
Po vyučení jsem pracoval tak různě. Byl
jsem šéfkuchařem Na staré kovárně,
kde jsme byli čtvrtí z 301 restaurací
v hodnocení gurmánů za rok 2003.
Zkušenosti jsem nasbíral i v Rybí
restauraci Na Kampě, na chorvatském
ostrově Vis a v Německu v Norimberku.
Poslední dobou cestuji po restauracích
pana Erbena, vařil jsem U Malířů a teď
vařím tady.

Svobodný nebo ženatý?
Jsem sedm let ženatý a mám 3,5 letého

syna. A jestli se ptáte, kdo doma vaří,
jsem to já. A často mi „pomáhá“ synek.

Jaké pokrmy vaříte nejraději?
Mojí specialitou je maso. Přesněji ře-
čeno steaky. Rád griluji, ale s oblibou
vařím i poctivé české omáčky s peče-
němi.

Líbí se Vám televizní pořady o vaření?
Dřív jsem se na ně díval. Dokonce jsem
na www.nagril.cz natočil 3 díly o grilo-
vání . Od té doby, co mám syna, tak se
ve vzácném volném čase, místo sledo-

vání TV, raději věnuji jemu.
Chodíme s naším křížencem jezevčíka
na výlety, cestujeme a v cizině také
ochutnáváme.

A co nejraději jíte?
Nejraději mám hovězí maso, třeba s te-
plým zeleninovým salátem. Rád mám
i obyčejné brambory a nepohrdnu ani
zvěřinou. A dobrý španělský ptáček
spolu s pěkným počasím mi vyloženě
zvedne náladu.

Říká se, že nejhorším zlem v kuchyni
je fantazie. Používáte nějaké speciální
kuchařské triky?
Všechno jsem se naučil praxí. Vždycky
se snažím odnést si to dobré. Mám zá-
sadu, že je potřeba vařit z kvalitních
a čerstvých surovin, klidně i levnějších.
Přidat poctivou práci a k základnímu
receptu i něco navíc. Nejsložitější je tre-
fit se do chuti hostů, i ty totiž podléhají
módě. Také se snažím, aby moje po-
krmy nejen dobře chutnaly, ale aby na
talíři pěkně vypadaly.

Na co dobrého byste pozval Újezďáky?
Kromě solidních obědů hlavně na po-
hodové večeře z čerstvých surovin. Ně-
koho by mohla zajímat nabídka sezón-
ních ryb, víkendové steakové speciality
a pro milovníky sladkého připravuji do-
mácí dezerty. Nejraději mám, když si
host sám řekne, na co má chuť a já mu
to připravím. Povídáním ale nic ne-
ochutnáte, přijďte to zkusit.

Děkuji za rozhovor a dobrou chuť.
Lucie Černá

Nově otevřená restaurace Level získává ohlas hostů
Protože jsme dostali do redakce pochvalné reakce Újezďáků na nově otevřenou restauraci Level, vypravili
jsme se zjistit, kdo je mužem, který rozmazluje naše chuťové buňky.
Tím sympatickým kuchařem je Pavel Volf, který nám poskytl ve volné chvíli rozhovor.

Komunitní
terénní program
„Střední jsem nedodělal, nebavila mě.
Zkoušel jsem tři různý a všude to bylo
stejný. Teď je mi pětadvacet a pořád se
mi nedaří najít práci. Doma se věčně
hádáme, že mě naši musí živit. Vyhro-
žují, že mi sbalí věci a že se o sebe
budu muset začít starat sám. Jenže –
to se lehko řekne …“ Tak začíná příběh
jednoho z klientů Komunitního terén-
ního programu Neposedy. V jeho rámci
usilujeme o sociální začlenění a pozi-
tivní změnu v životním způsobu jedin-
ců, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci. Poskytujeme jim informace,
odbornou pomoc a podporu. Motivu-
jeme je k aktivnímu a včasnému řešení
své situace. Pokládáme za důležité být
na očích veřejnosti a seznamovat je
s naší činností. Nejen proto, že se bu-
deme potkávat v ulicích, ale i z důvodu
budování vzájemného pozitivního
vztahu a možnosti kdykoli se na nás
obrátit. Potkat se s námi, pracovníky
komunitního terénu, můžete každý
všední den. Pokud budete mít zájem,
nebojte se nás oslovit, rádi Vám naši
činnost více přiblížíme.

Mgr. Jana Škodová, vedoucí programu
jana@neposeda.org – 733 685 911

ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl lehké atletiky
ve spolupráci s Městskou částí Prahy 21

pořádá 8. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY
aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU

SOVOU
Datum: neděle 19. 5. 2013

Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově

Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 261
do Újezda nad Lesy, zastávka Blatov,
autobus č. 163 z metra A stanice Depo Hostivař
nebo vlakem do Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut.
Z autobusové zastávky bude značeno. Ze zastávky Blatov cca
100 m ve směru jízdy autobusu, u Pizzerie přejít na druhou
stranu vozovky k restauraci Stodola a odtud značeno cca
300 m ke startu.

Přihlášky: na místě startu od 8:00 hod a končí nejpozději 15 minut před
startem příslušné kategorie.

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

Podmínky závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou
startu: k závodu potvrzují svou zdravotní způsobilost

je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!

Závody jsou zařazeny do Poháru Pražských běžeckých nadějí 2013
Běh pro radost - je určen všem, kteří si chtějí přijít zazávodit, i kdyby to
měl být jejich první závod.
V hlavní kategorii mužů a žen bude vyhlášen nejrychlejší běžec (běžkyně)
z Újezda nad Lesy.

Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno

Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží medaile,
poháry a ceny od sponzorů závodu
každý, kdo dokončí závod, obdrží dárek na památku

Občerstvení: v místě startu bude možné zakoupit v kiosku
po doběhu každý závodník obdrží drobné občerstvení zdarma

V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé kvalitní spor-
tovní oblečení fy Joky.

Kategorie:

přípravka I - dívky 2006, 2007 300 m 9:00
přípravka I - chlapci 2006, 2007 300 m 9:10
přípravka II - dívky 2004, 2005 800 m 9:20
přípravka II - chlapci 2004, 2005 800 m 9:30
přípravka III dívky 2002, 2003 800 m 9:40
přípravka III chlapci 2002, 2003 800 m 9:50
berušky do 3 let 2010 a mladší 50 m 10:00
broučci do 3 let 2010 a mladší 50 m 10:10
berušky 4 - 5 let 2008, 2009 100 m 10:20
broučci 4 - 5 let 2008, 2009 100 m 10:25

Běh pro radost 18 - 100 let 800m 10:30

vyhlášení I. bloku 10:40

mladší žákyně 2000, 2001 800 m 11:00
mladší žáci 2000, 2001 800 m 11:10
starší žákyně 1998, 1999 1600 m 11:20
starší žáci 1998, 1999 1600 m 11:20

vyhlášení II. bloku 11:40

dorostenci 1996, 1997 3300 m 12:00
dorostenky 1996, 1997 3300 m 12:00
ženy A do 34 let 1995 - 1979 3300 m 12:00
ženy B 35 - 44 let 1978 - 1969 3300 m 12:00
ženy C 45 let a více 1968 a starší 3300 m 12:00
muži A do 39 let včetně 1995 - 1974 5500 m 12:30
muži B 40-49 let 1973 - 1964 5500 m 12:30
muži C 50-59 let 1963 - 1954 5500 m 12:30
muži D 60 let a více 1953 a starší 5500 m 12:30

vyhlášení III. bloku po doběhnutí hlavního závodu

info: Zuzana Olšanová mail: Zuzana.Olsanova@cdt.cz, telefon 607148116

Je připraven III. cyklus
Újezdské Akademie

Pokračujeme opět osmi schůzkami (od 7. 10. 2013–3. 2. 2014 - vždy v pondělí od
10 hodin) opět se dvěma paralelně probíhajícími tématy:
Téma I. – lektorka Dr. Jana Jebavá - Osudová setkání: Hieronymus Bosch, Tizian Ve-
celli, Marc Chagall, Mařákova škola, Jakub Schikaneder, Zdenka Braunerová, Josip
Plečnik + Alice Masaryková a Judaismus.
Téma II. – lektor Dr. Pavel Taussig - Kinematografické obrázky z Čech: Jak to začalo
aneb Uhranutí, Když Barrandov debutoval, Český film se směje, Když do smíchu
nebylo, Čas znárodnění, Nová vlna i se staršími tvůrci, Filmoví amatéři Vladimír
Vančura a František Vláčil, My a světová kinematografie.
Bližší informace na stránkách Komise volnočasových aktivit –
www.praha21.cz/kva, přihlášky od září v podatelně ÚMČ.
Cena každého jednoho souboru přednášek je 250 Kč.

Petr Mach

F I L M O V Ý K L U B - F K 2 1

Ve středu 17. dubna proběhlo v aule ZŠ slavnostní otevření brány našeho
FK21. Tedy – brány, spíše jen branky, ale na začátek je hlavní, když se
začne. Přišla mezi nás se svým dokumentem o Evě Olmerové ctěná a „uma-
nutá“ profesorka, režisérka a střihačka Drahomíra Vihanová. Její kolega
M. Janek se onen večer omluvil. Poslal za sebe však dílo, které bylo pro ve-
řejnost promítnuto právě u nás ve světové premiéře! Dokument se jme-
nuje Umanutá (nenechte si ujít, stojí za to!) a vypráví právě o režisérce
Vihanové. Je to film o úžasně dramatickém životě skutečné osoby, která
se však na plátně postupně zhmotní do filmové postavy neuvěřitelného pří-
běhu, nepostrádajícího nic z mnohobarevné historické fresky plné dobro-
družství a vášně, odlehčeného zábavnými historkami. Poselství o tvrdé
práci křehkého člověka, pronásledovaného vše prostupující touhou naplnit
svůj životní sen – točit pravdivý film.
Potlesk chvíli nepřicházel, ale pak byl o to srdečnější. Oběma tvůrcům patří
poděkování a všem hostům rovněž. A také MČ, Komisi VA a Honzovi Petra-
sovi za zprostředkování návštěvy paní režisérky.
Dalším klubovým promítáním - 15. května, by mohl být 1. film proslulé Nové
vlny čs. filmu z 60. let – slovenský snímek Slnko v sieti režiséra Štefana
Uhra (1962). Podaří-li se k nám přivést s filmem i důstojného průvodce
(režisér Peter Hledík – zakladatel slovenského filmového festivalu Art-
film), budeme mít opět příležitost autentického popovídání k filmovému
zážitku.

Zdravím fšechny filmové fanoušky. Petr Mach

Pro příští čísla ÚZ chystámemapku a hodnocení újezdských restaurací a hospod. Své tipy posílejte na redakce@praha21.cz

Pomozte hlídat děti na přechodech!
Máte zájem pomoci našim dětem a stát
se dobrovolníkem v projektu Hlídání
dětí na přechodech? Chceme rozšířit
počet hlídaných přechodů nebo auto-
busových zastávek a zvýšit bezpečnost
dětí při cestě do školy.
Více jak 40 % dětí je do školy dováženo
auty, přes 30 % dětí dochází do školy
pěšky, ovšem v mnohých případech
s kombinací dovozu autem a necelých
30 % dětí dojíždí autobusem. V okolí
školy je v ranních i odpoledních hodi-
nách hustý provoz, který ohrožuje škol-
ní děti i výfukovými plyny. Proto máme
zájem ve spolupráci s vedením MZŠ
zvýšit počet dětí, které využívají auto-
busovou dopravu a chodí pěšky. Rozší-
ření počtu hlídaných přechodů nebo
zastávek zvýší důvěru rodičů a může je
motivovat ke změně.
MZŠ uskutečnila v roce 2010 se svými
žáky mapování cest do/ze školy s ozna-
čením nebezpečných míst v rámci pro-
jektu Bezpečná cesta do školy
(www.prazskematky.cz). Žákovské za-
stupitelstvo Újezd n.L. k tomu zpraco-
valo výsledky dotazníkového šetření
mezi žáky školy, které uskutečnilo ke
konci minulého roku (odpovědělo 744
žáků z 820 žáků).
„Nejnebezpečnější místa jsou v okolí

budov školy 1. i 2. stupně a na přecho-
dech u Lidla a před Úřadem MČ“, shr-
nuje školní průzkum Karolína Šuláková
ze Žákovského zastupitelstva Újezd n.L.
Je to zodpovědná práce, ale nikdo ne-
musí mít obavy. Vše probíhá pod do-
hledem policie, která dobrovolníky dů-
kladně proškolí. Nemějte obavy ze zod-
povědnosti, obdobné projekty probí-
hají v mnoha obcích včetně Prahy, je to
policií oficiální a podporovaný projekt.
Věříme, že se najde řada občanů, kteří
nám s tímto projektem pomohou. „Do-
brovolnictví je součást občanské spo-
lečnosti, pro dobrovolníky připravíme
řadu benefitů, abychom tento projekt
podpořili“, říká starosta Pavel Roušar.
„Počkat 15 minut na autobusové za-
stávce a dohlédnout na školní děti je
přeci snadné. Má to ale obrovský do-
pad na důvěru rodičů, kteří se nebu-
dou bát své děti posílat do školy pěšky
a autobusem“, dodává starosta.
Vyškolení dobrovolníků se uskuteční
tak, aby projekt mohl být v září 2013 za-
hájen. Děkujeme všem zájemcům z řad
rodičů i prarodičů, pokud se do tohoto
projektu zapojí. Neváhejte nás kontak-
tovat.
iva.hajkova@praha21.cz ,
telefon: 281 012 928, OŠKMA21
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P O Z V Á N K A

DEN MATEK PRO SENIORY
Odbor občansko správní ÚMČ Praha 21 v Újezdě nad Lesy

zve všechny seniory k posezení ke „DNI MATEK“,
které pořádáme v sobotu 11. května 2013

v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici od 14.00 hod.

K posezení jsme Vám připravili malé občerstvení a také kulturní
program, ve kterém se Vám se svým vystoupením opět představí děti

naší městské části Újezdu nad Lesy.

Všichni jste srdečně zváni a my se budeme těšit na chvíle strávené
ve vaší společnosti.

Odbor občansko správní
Zdenka Vodová, vedoucí OOS

Úřad městské části Praha 21 uvádí:

SPIRITUÁL KVINTET
16.5. 2013 – od 19:00 hod

Společenský sál Masarykovy ZŠ
vchod z ulice Čentická

Vstupné 250,-Kč
Předprodej: podatelna ÚMČ P21, Staroklánovická 260;

EL Bio, Starokolínská 425; T 26 Star, Starokolínská 95;
Knihkupectví Nad Lesy, Staroújezdská 45

Logo
Zdravéměstské části
máme vybrané

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do výběru loga
Zdravé městské části Újezd nad Lesy z výběru 13
typů. Měli jste možnost hlasovat na webu MČ Praha
21 (došlo 72 hlasů), formou SMS zprávy (došlo 10
hlasů) nebo přes pečovatelskou službu MČ (došlo 64
hlasů). Vítězné logo bude sloužit k prezentaci pro-
jektu Zdravá městská část a místní Agenda 21.
Informace o projektu naleznete na
h t t p : / / w w w . p r a h a 2 1 . c z / s a m o s p r a v a /
udrzitelny-rozvoj-mc/mistni-agenda-21.html.
Logo umístíme v dohledné době na web MČ
www.praha21.cz a jeho prokliknutím se dostanete na
všechny informace o realizaci projektu, pozvání na

veřejná projednání, kulaté stoly, akce, infor-
mace z Komise Zdravé městské části a místní
Agendy 21 aj.

Iva Hájková
Odbor školství, kultury, MA21

placená inzerce
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Na kole kolem... Labe

Běh naděje v Klánovicích
V sobotu 11. 5. 2013 se bude v Klánovicích konat šestý ročník Běhu naděje, který
pořádá Masarykova ZŠ Klánovice společně s místním úřadem.
Srdečně zveme všechny příznivce pohybu, kteří si rádi zaběhají na čerstvém vzdu-
chu. Kromě příjemného prostředí Klánovického lesa si užijete i doprovodný pro-
gram s hudbou, soutěžemi, občerstvením a kulturním programem. Součástí
dopoledne bude úspěšný knižní bazar, který pořádá už poněkolikáté klánovická
knihovna. Na své si přijdou běžci, cyklisté, sportovci na kolečkových bruslích,
chodci, rodiče s kočárky i lidé s pejsky.
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje do ži-
vota mnoha lidí. Výtěžek běhu je celý věnován na výzkum rakoviny. Nejen o roz-
dělení finančních prostředků se můžete více dozvědět na webových stránkách
Běhu naděje.
Akce bude odstartována od klánovické školy. Zápisy začínají v 8.30 hodin,
samotné běhy od 10 hodin. Opět budou připraveny různé trasy.

Za organizační výbor Jolana Fuchsová

Orientační závod v KlánovickéMTBO
je druhým závodem oblíbeného
Újezd.net, koná se v Klánovicích
u Prahy v neděli 19. května. Závod,
kde rozhoduje orientační schopnost
spíš než rychlost, si může vyzkoušet
každý. Start od 9:00 u klánovické ZŠ.

Slovo „orientace“ působí v mnohých
určité obavy, ale není se čeho bát
a pokud závod vyzkoušíte, zjistíte, jaká
je to skvělá zábava. Naopak nejste svá-
záni vyznačeným koridorem a kudy po-
jedete si určíte sami. Každý má také
šanci na pěkný výsledek.
Závod je určen především pro začáteč-
níky a jede se podle turistické mapy,
kterou dostane každý na startu. Pak si
již sami zvolíte, kudy a jak daleko poje-
dete. Jediné, co si musíte hlídat, je 90
minutový limit.
Závodu se můžete zúčastnit také v ka-
tegorii rodičů s dětmi. Na závod si mů-
žete půjčit mapník, šikovnou pomůcku
na umístění mapy přímo na řidítka,
od načeho partnera za symbolickou
cenu.
Pro nejmenší děti bude připraven mi-
niorienťák v přilehlém parčíku a dětský

Orientační závod v Klánovickém lese

Kamarádi cykloturisti, předpokládám,
že Klepec a horskou prémii na Hrade-
šín jsme v dubnu udolali a tak si mů-
žeme v květnu po rovinkách pro radost
něco více přidat. 25. 5. v 10 hodin, tra-
dičně od Radnice MČ21 vyjedeme do
Kostelce nad Labem.
Přes sousední obec zakladatele pana
Klána pošlapeme do Zelenče (největší
zdejší pamětihodností je krásná cy-
klostezka); Dřevčice (původně román-
ský kostel sv. Bartoloměje); Kostelec
nad Labem (královské komorní město;

na náměstí pamětní deska zdejší ro-
dačky a první představitelky Aidy Te-
rezie Stolzové a ještě - ve městě byla
tancována poprvé česká polka); Koste-
lec je nejzazší místo našeho výletu, ob-
rátíme se na východ a po levé labské
straně hopsa-hejsa do Brandejsa.
Pokud bychom chtěli, tak ve Staré Bo-
leslavi bude občerstvení těla (Restau-
race V pivovaře, nebo vyhlášená cuk-
rárna u P. Marie s Palladiem země
České /nezaměňovat s obchodňákem
u Kotvy/) i ducha (historických pamá-
tek je jich tu na m2 skoro jako v Praze).

Odsud máme dvě možnosti – buď pře-
kročit u Houšťky Jizeru, pokračovat po
pravé straně řeky do Káraného a po
nové cyklolávce do Lázní Toušeň. Nebo
zůstat na levé straně a pokračovat do
Toušně (původně železité lázně, teď už
sto let slatinné, se secesní kolonádou)
podél vody.
Domů už je to kousek a cest je tak ako-
rát, abychom si mohli, podle chuti a sil,
vybrat tu pravou.
Najedeme cca 55 km, převýšení – ne-
stojí za to uvádět, návrat - také až po
dohodě…
Těšíme se i na Vás!
Více na adrese: www.praha21.cz/kva

Petr Mach

program od anglické školky Kindergar-
ten. Zpestřením doprovodného pro-
gramu budou atrakce od Adrenaline
Centre. Nebude chybět ani tombola
s hodnotnými cenami.
Sečteno, podtrženo se bude jednat o po-
hodovou akci s kvalitním zázemím za li-

dové startovné. Ušetříte především při
včasném přihlášení. Přihlášku a po-
drobnosti najdete na naší webové
stránce www.triprozdravi.cz.
Těšíme se na Vás v Klánovickém lese

Tomáš Eisner, Tři pro zdraví

Vážení spoluobčané.
Jste rodiče dětí, kteří cestují s kočárkem, zdravotně handicapovaní, vozíčkáři, ale
i senioři a osoby, jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou dobu, např. po
úrazu, a kvůli barierám na chodnících i cestách se nemůžete dostat do obchodu,
zdravotního střediska, na poštu či na zastávku MHD? Nemůžete kvůli nerovnos-
tem na vozovce přejít bezpečně silnici? Pokud si na některou z těchto otázek, či
jim podobné, odpovíte ano, vyzýváme právě Vás:

Zapojte se s námi touto anketou do„mapování bariér v Újezdě nad Lesy“.

Víte přeci nejlépe, co Vás zlobí, co se má udělat nejdříve a co ještě nějaký čas vy-
držíte. K tomu, abychom naplánovali, jaké typy různých úprav veřejných budov,
chodníků, přechodů a dalších, máme do plánu zařadit, potřebujemeVaši pomoc.
Věnujte prosím, proto svůj čas vyplnění dotazníku, který odevzdáte nejpozději
do 20. 5. 2013 do označené schránky umístěné vedle podatelny úřadu.
Výsledky ankety budou použity při zpracování konkrétních akčních plánů na jed-
notlivá období v rámci strategického plánování. Zároveň poslouží jako podklad
pro žádosti o finanční pomoc v rámci různých dotačních výzev. Věříme, že spo-
lečným úsilím dosáhneme zlepšení kvality života v MČ Praha 21.

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí OSV

Odbor sociálních věcí a Komise sociální politiky a zdravotnictví vyhlašuje
v rámci zjišťování potřeb občanů

ANKETU K PROJEKTU „ÚJEZD NAD LESY BEZ BARIÉR“

Cílová skupina projektu, zakroužkujte, do které patříte:

• Rodiče dětí, kteří cestují s kočárkem
• Zdravotně handicapovaní
• Vozíčkáři
• Senioři a osoby, jejichž pohyblivost je omezena
• Chodci

Jaké bariéry vnímáte jako překážku?

a) Na komunikacích a veřejných plochách (úprava povrchu, chodníky,
obrubníky, šikmé rampy, výškové rozdíly, žlaby, přechody)
Uveďte konkrétní místo, ulici a překážku

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Mapování bariér v Újezdě nad Lesy

Vyjádření
Redakční rady
Na základě žádosti P. Duchka, za-
stupitele, vydavatele SÚL, místo-
předsedy VV a občana ze dne 10. 4.
2013 byli šéfredaktorka ÚZ a sta-
rosta žádáni o dementi v souvislosti
s Úvodníkem starosty v ÚZ 04/2013.

Z hlediska RR ÚZ šéfredaktorka
zveřejnila pravdivou informaci (viz
SÚL 7 z 03/2013 str. 7 „Tunel za
2.500.000,- v Újezdě n. L.“, autor Ing.
J. Lameš, „První vlaštovka jaro ne-
dělá“, autor P. Duchek) a podání de-
menti p. Duchkovi považuje za
bezpředmětné.

XIV. KLÁNOVICKÉ
JARNÍ KOLO 2013

Zveme Vás na čtrnácté setkání přátel
cyklistiky, kol, koleček a pohybu vůbec.

Co Vás čeká:
� účastnický list pro děti (je i odběrní poukázkou pro

odměnu v cíli)

� lesní okruh s průjezdními kontrolami a soutěžemi

� v cíli pamětní list, odměna

� povinná přilba

� děti do 10-ti let v doprovodu dospělých

� účast na vlastní nebezpečí

Sobota 25. května 2013

Start - Klánovice, Blešnovská 766 13:30 - 14:15 hod

Cíl - tamtéž

Organizují: a dobrovolníci z řad cyklistů
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Výstava byla zahájena slavnostní verni-
sáží 20. dubna. Za Újezdské muzeum
přivítala přítomné návštěvníky a hosty
paní Marie Tomaidesová, poté se slova
ujal Ing. Jiří Kronďák, autor výstavy a
tvůrce vystavených exponátů. Výstava
má přiblížit svět zločinu ve středověku a
renesanci, uplatňování trestního práva,
zbraně a zbroj, které se tehdy používaly.
Během vernisáže byli přítomní přepa-
deni a oloupeni dvěma lupiči se zbra-
němi v ruce, kteří se pak lupu, po do-
mluvě přihlížejících, vzdali.
Výstavu doprovází výtvarné práce žáků
Masarykovy ZŠ - 1.C, 3.A a 4.B - na téma
Loupežníci na újezdském Vidrholci.

b) Oblast dopravy (nástupiště, parkoviště, odstavné plochy, jiné překážky)
Uveďte konkrétní místo, ulici a překážku:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

c) Prostory veřejných budov (vstup, schody, výtahy, dveře,WC, vypínače,
zvonky apod.)
Uveďte konkrétní místo, ulici a překážku:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

d) Jiné bariéry v MČ
Uveďte konkrétní místo, ulici a překážku:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Jaké instituce a zařízení (obchody, školy, restaurace, banka, zdravotnická a kul-
turní zařízení, apod.) jsou podle vašeho názoru nejnavštěvovanější vaší cílovou
skupinou?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Popište jednu nebo více tras, které nejčastěji používáte.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Jaká konkrétní místa (bariéry) by měla být řešena co nejdříve?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Elektronickou verzi dotazníku s názvem „Újezd bez bariér“, naleznete na webo-
vých stránkách:www.praha 21.cz

1. Severské mužské jméno
2. Český národní strom
3. Chemická značka olova
4. Slovensky místnost
5. Pražské divadlo
6. Anglicky nula
7. Římsky 2550
8. Město pohádky
9. Jméno herečky Mandlové
10. Sokolská slavnost
11. Podzimní měsíc

1.  

2.  

3.

4.    

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Újezdské muzeum informuje

Poděkování patří kurátorce dr. Zdeňce Ladové a paní Kronďákové za výborné pohoštění.
Výstava potrvá do 25. května, otevřeno je v sobotu od 10 do 17 hodin.

30. května se koná od 17 hodin vernisáž výstavy literárních a výtvarných dětských prací na téma A to je ta krásná země,
země česká, domov můj. Práce budou k vidění v měsíci červnu každou sobotu od 13 do 17 hodin.

Eva Danielová

Výstava k výročí příchodu Cyrila a Metoděje

Výstava Loupežníci na
Vidrholci

Tento strom byl vyhlášen
za památný roku 2009 ne
pro svůj vzrůst nebo
stáří, ale protože je důle-
žitý z historického hle-
diska.
Dne 28. října 1919 byl
strom svobody zasazen
za účasti prezidenta T. G.
Masaryka a jeho dcery
Alice, kteří v tu dobu po-
bývali na zámku v Kolo-
dějích.
Za jeho výsadbu vděčíme
újezdskému Okrašlovací-
mu spolku.
Stromem svobody je ...
........................(tajenka)
obvod kmene má 162 cm
a koruna sahá do výšky
15 m.

Zdroj: Vlastivědné pro-
cházky Prahou,
Foto: Antonín Tomaides,
2008

Autor křížovky:
E. Danielová

Křížovka nad Lesy

lípasrdčitá

16. března byla vernisáží otevřena výstava
k 1150. výročí příchodu bratří Konstantina
(Cyrila) a Metoděje na Velkou Moravu. Vernisáž
zahájil úvodním slovem PhDr. Miloš Schmidt,
poté vystoupili žáci hudebních kurzů pod vede-
ním prof. Svatoňové a prof. Suchého.
Kopie důležitých historických dokumentů do-
provázely reprodukce významných umělců,
např. Muchova Slovanská epopej.
Vystaveny byly obrázky žáků 4. E, kteří pod ve-
dením paní učitelky Táni Svobodové téma so-
luňských bratří, Velké Moravy a hlaholice zpra-
covali pro letošní školní kalendář.
Výstavu zhlédlo celkem 180 návštevníků, kteří se
nejvíce zajímali o vzdělání Konstantina a Meto-
děje a jejich činnost před příchodem do našich
zemí.
Paní učitelky všech čtvrtých tříd využily přileži-
tosti k prohloubení znalostí žáků, kteří se právě
ve vlastivědě příchodem a prací Cyrila a Meto-
děje zabývali.
Kurátorem a zároveň autorem byl pan Rudolf
Vambera. Děkujeme.
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na květnovou vycházku

Botanická zahrada SOŠ
v Praze – Malešicích

Prohlídka tropických skleníků,
produkční a botanické zahrady.

Možnost nákupu sadby !!!

Kdy: ve čtvrtek 23. května 2013
ve 12.45 hod.

Kde: zastávka MHD „Pod Táborem“

Doporučená doprava :
bus 163 ve 12.21 z Rohožníku,

přestup na bus 109 v D. Počernicích

na jarní výlet

„CH R U D I M S K O“
Prohlídka města CHRUDIM, městské
muzeum (sbírka Muchových plakátů),
Keltské muzeum v NASAVRKÁCH,
lidové stavby v HLINSKU (Betlém),

skanzen VESELÝ KOPEC
hrad LICHNICE v Železných horách.

28. května 2013
Odjezd autobusu v 7.00 hodin od Lidlu.

Cena Kč 220,- pro členy
a Kč 300,- pro nečleny

obsahuje dopravu a vstupy do všech
objektů, oběd tentokrát v ceně není

Přihlášky prostřednictvím důvěrnic.

Lázeňský pobyt
v Luhačovicích

pořádal v březnu SPCCH o.s. ZO Praha
21 Újezd n. Lesy.

Jely jsme vlakem, ubytování bylo v ho-
telu Praha, který se nachází v Pražské
čtvrti, vzdálené 500m od kolonády. Po-
koje jsou dvoulůžkové s příslušenstvím
a televizí. Stravování s plnou penzí,
k obědu a večeři byl výběr ze tří jídel.
Léčebný program je určen pro každé-
ho s ohledem na jeho zdravotní stav.
K dispozici je vyhřívaný bazén, pitná
kůra, přírodní uhličité a perličkové
koupele, hydromasáže, klasické ma-
sáže, elektroléčba, rašelinové a parafí-
nové obklady. Po snídani cvičení s naší
cvičitelkou M. Šáralovou.
Odpoledne vycházky za poznáním
okolí, nejblíže od ubytování je pře-
hrada vzdálená asi 10 min chůze, s ná-
vštěvou koliby Černý pes. Další je
zajímavá obec Pozlovice, návštěva vý-
robny lázeňských oplatek a nákup. Pří-
nosná byla vycházka s výkladem pí.
Stejskalové z hotelu Praha o historii
Luhačovic, lázeňských domů, zasta-
vení u fontány z Expo 1958 v Bruselu
před lázeňským domem Bedřich Sme-
tana a u Jurkovičova domu. Návštěva
místního muzea s expozicí „Panenky
z půdy“ a projekcí o představě Luha-
čovic architekta Jurkoviče. Poslední
den byla návštěva kulturní akce v hale
Vincentka s názvem Kouzlo lidové tra-
dice Velikonoc s ukázkami lidových ře-
mesel a vystoupením Záleské cimbá-
lové muziky. Třikrát v týdnu byl spole-
čenský večer při hudbě a tanci. V In-
formacích Luhanka jsou nabídky
programů pro lázeňské hosty.
Poslední večer pobytu, jako celý týden,
jsme prožily v pohodě, klidu, s příjem-
ným personálem a v přátelské zábavě
díky organizaci, které se ujala M. Šára-
lová.

Všichni se těšíme na další spokojené
pobyty.

Text a foto Marie Krupková
„ Zdraví je dar, kterého si važme.“

Sdružení důchodců na výletě v Tasicích
Naplánovali jsme ho na Bílou sobotu a s jarem neměl nic společného, protože ráno ještě mrzlo. V Ta-
sicích na Vysočině, kam jsme zamířili nejdřív, leželo ještě dost sněhu. Je tam sklárna, kde se natáčel
úspěšný televizní seriál„Synové a dcery Jakuba skláře“ a která ještě v roce 2002 vyráběla, teď je z ce-
lého areálu sklářskémuzeum. Prováděla nás paní, která byla ve sklárně zaměstnaná, její výklad svěd-
čil o dokonalých znalostech výroby skla a všeho, co k tomu patřilo. Druhou zastávkou byly zbytky hradu
Sion Jana Roháče z Dubé. Z hradu toho moc nezbylo, jen pár obvodových zdí, ale to místo má svoje
kouzlo a když ještě vysvitlo slunce, nechybělo nám ke spokojenosti vůbec nic. Po zastávce na výbor-
ném obědě v Nových Dvorech jsme dojeli k zámku Kačina. Průvodce ve fraku a cylindru nás provedl
knihovnou, která je celoevropskýmunikátem, lékárnou, divadlem a oranžerií. Kdo chtěl, mohl ještě na-
vštívit galerii v 1. patře zámku. Posledním bodem programu byl skanzen v Kouřimi. Tam se slavily Ve-
likonoce – v každé chalupě byl nějaký program– zdobení vajíček , výroba bižuterie z drátků a korálků,
ve stodole hrály děti ukázky z pašijových her. Kdo chtěl, mohl se posilnit teplou medovinou a ochut-
nat krajové velikonoční lahůdky. Výlet sestavila a zorganizovala paní Vlasta Novotná. Komentář a in-
formace oVelikonocích a navštívenýchmístech připravila paní prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc. Oběma
členkám výboru děkujeme za krásné zážitky.

Za výbor SD Irena Krajzingerová

SMU T N É RO Z L O U Č E N Í
10. dubna nás navždy opustila dlouholetá členka výboru naší organizace,

paní Libuška Říhová.
Dobrá kamarádka, vždy ochotná poradit a pomoci podle svých sil a znalostí,
výborná cvičitelka, jejíž zásluhou funguje druhé cvičení pro kardiaky, tréno-
vání paměti a další aktivity. Kdo jste ji znali, jistě na ni nezapomenete.
Líbo, moc Ti za všechno děkujeme, už teď nám chybíš..

za všechny členy SPCCH
výbor Základní organizace

na červnovou vycházku

Zoologická zahrada
v Praze - Troji

Vycházka je plánována na 3. června,
vstupné pro důchodce Kč 1,-

sraz zájemců v 10.00 hodin u ZOO.

Doporučená doprava:
vlak - Klánovice 9.01 do Libně, přestup
v 9.24 do Holešovic, Holešovice nádr.

bus 112 k ZOO

Bus – 250 na Černý most, na Florenci pře-
stup na trasu C, Holešovické nádr. a bus 112

Cestou k památníku naVítkově jsme se od ing.
M. Branžovské dozvěděli něco o historii místa.
Na jižní straněVítkova se v XV. století prostírala
vinice měšťana Vítka z Hory – odtud pojme-
nování„Vítkov“.
14. července roku 1420 zde došlo k boji mezi
Zikmundovými křižáky a obránci Prahy vede-
nými Janem Žižkou z Trocnova. Na protáhlém
návrší na rozhraní Karlína a Žižkova došlo ke
střetnutí sice nevelkému rozsahem, ale závaž-
némudůsledky. Po něm se totiž začalo křižácké
vojsko rozpadat a po porážce 1. listopadu téhož
roku před Vyšehradem skončilo tažení proti
českým„kacířům“.
Několik zajímavostí jsme se dozvěděli i o pa-
mátníku. Budova Památníku národního osvo-
bození byla postavena v letech 1929-1933
podle plánů architekta Jana Zázvorky (otce
herečky Stelly Zázvorkové). Otevřena byla až
v roce 1938, ale ne nadlouho, přišla okupace
a objekt se změnil na skladiště wehrmachtu.
Po roce 1989 byla opět změněna jeho funkce
a pod správou Národního muzea je v něm na-
učná expozice k dějinám státu.
Architektonický projekt vycházel z vozové
hradby husitů. V popředí je jezdecký pomník

Když chybí zdravý rozum
Občanem roku 2012 se v Újezdě n/L. stala Ing. Eva Danielová, která byla na toto
ocenění navrženamanželkou starosty Z. Kazdovou. Byla tedy nominována 1 hla-
sem, ale i to jí ke jmenování stačilo. Ing. Danielová je totiž ze sdružení Maminy
z újezdské roviny a tato líheň „význačných osobností“ Újezdu (namátkou pí. Černá
ve 3 komisích RMČ a k tomu redaktorka ÚZ, Ing. Danielová ve 2 komisích
a k tomu v RR ÚZ) se v poslední době stále více prosazuje při obsazování různých
komisí, redakčních rad apod. Jedinou významnější věcí, kterou se Ing. Danielová
v roce 2012 prezentovala, byla spolupráce při zajištění výstavy týkající se generála
Krause, za což obdržela od RMČ odměnu 10.000,- Kč a nyní tedy i titul Občan
roku. Jak málo stačí.
Naproti tomu na Čestného občana navržený plk. Ing. Oldřich Pelčák, který je spolu
s Vladimírem Remkem jediným občanem České republiky, který prodělal kom-
pletní kosmonautický výcvik a spolu s kosmonautem N. Rukavišnikovem tvořil
záložní posádku pro let Vladimíra Remka do kosmu zvolen vedením radnice
nebyl. Jeho věhlas, bohatý profesní životopis, ani proslavení ČR za hranicemi
prostě nestačil.
Byla v tom samozřejmě i trocha smůly, protože Ing. Pelčák není členem Mamin
z újezdské roviny, takže pro vedení naší radnice byl rázem málo důvěryhodný
a pro jistotu pro jeho zvolení ruku nezvedli. Nevím, kolik takových občanů, jako
je Ing. Pelčák žije v Újezdu n/L., ale jeho nezvolení je ostudou, z které už má bez-
tak vedení radnice kabát. Takto to prostě dopadá, když na radnici chybí zdravý
rozum.

J. Lameš

Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad Lesy zve

Srdečně zveme všechny členy i nečleny, všechny milovníky vycházek a zvířátek

Zahrádka v květnu

V hlubokém zármutku oznamujeme všem svým přátelům
a známým smutnou zprávu, že nám navždy odešla naše

drahá a milovaná maminka, babička a prababička

paní Eva Váňová
Zemřela v pondělí 8. dubna 2013 ve věku 76 let.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte s úctou.

Vyjádření Redakční rady:
K příspěvku p. Lameše „Když chybí zdravý rozum“ byla požádána o vyjádření
Komise pro udělování čestných titulů a Redakční rada Újezdského Zpravodaje:
Vyjádření komise:
Domnívám se, že rada tím, jak složila komisi (postupně v ní narůstá zastoupení
čestných občanů Újezda), nastoupila dobrou cestu k tomu, aby návrhy z komise
měly svoji váhu, kterou zpravidla Rada a potom i Zastupitelstvo (to až na vý-
jimky), akceptuje tak, jako tomu bylo i letos. Nicméně je jasné, že pravidla pro
navrhování bude nutno upravit a především zlepšit propagaci celé akce, aby se
občané mohli aktivněji do návrhů zapojit.

S pozdravem Jiří Sikač.

Vyjádření redakční rady:
Výzva k volbě čestných titulů byla zveřejněna v ÚZ 02 /2013. Na základě této
výzvy mohl být zvolen a navržen kdokoliv v souladu s Výzvou. Navíc občanské
sdružení Maminy z újezdské roviny pracuje v obci již od r. 2001 pod 4 starosty
(Slezák, Mach, Vlásenková, Roušar). Hodnotit jejich práci přísluší těmto staros-
tům, kteří je podporovali, a zejména újezdským rodičům a dětem, pro které celou
tu dobu připravovaly různé akce a vybudovaly dětská hřiště.

Opět Vás, věrné čtenáře vítám u pár
řádek o zahrádce a musím začít, jak
jinak než pořekadlem „Studený máj,
v stodole ráj“. Doufám, že alespoň
druhá část se vyplní, chladna máme již
dost. Psát, co se má v nejkrásnějším
měsíci v roce na zahradě udělat, je na-
prosto zbytečné, protože musíme do-
hnat vše z předcházejících chladných
měsíců. A opět pouze v heslech.
Zeleninová zahrada
- vyséváme okurky
- po 15. 5. vyséváme keříčkové fazole
- vysazujeme rajčata, tyčková pěstu-
jeme pouze na jeden výhon,

- vyséváme stále oblíbenější různé
druhy cuket, z tykví zejména hok-
kaido

- jednotíme kořenovou zeleninu -
mrkev, petržel, ještě stále můžeme
i vysévat, nezapomínáme na druhy
listové petržele

- vyséváme letní druhy ředkviček
a ředkve, zejména ředkve bílé

- ze salátů vysazujte ty druhy, které
odolávají vysokým teplotám, vhodné
jsou i saláty k česání

- nezapomínáme na bylinky, možné je
pěstovat i v květináčích, máme je při
ruce

Okrasná zahrada
- v druhé polovině května byste měli
sázet jen hrnkovanou sadbu trvalek

s kořenovým balem
- vyséváme jednoleté letničky na
prázdná místa mezi trvalkami, nebo
na místa s cibulovinami, které se
uprázdní po odkvětu např. tulipánů

- ostálky a aksamitníky vysazujeme až
po 20. 5., vadí jim i nejslabší mrazík

- kontrolujeme růže, plané výhony od-
straníme, při výskytu pravého padlí
provedeme postřik organickými fun-
gicidy

Truhlíky
- pro slunné polohy se hodí petúnie
a pelargónie, pro stinné polohy jsou
vhodné begonie, fuchsie, voskovky,
vše sázíme do humózního substrátu
a dáváme ven opět po 20. 5.

Veškeré záhony okopáváme průběžně,
zejména po deštích. Zaléváme vždy od-
raženou vodou, lehké pokropení má
jen malý význam, zaléváme vydatně
a vodítko je – na 1m2 5 – 10 litrů vody.
Napajedla pro ptáčky často plníme
vodou, pokud nemáte a vidíte, že ptáci
pijí ze sudů či jiných nádrží, dejte jim
do vody prkénko, poslouží jim při nižší
hladině vody a nebudete vytahovat
z nádrží na vodu utopené ptáčky.

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

Jana Žižky, dílo sochaře Bohumila Kavky.
Z Vítkova jsme sešli na žižkovskou stranu, kde
nás čekala další zajímavost - tunel pro pěší,
který spojuje Karlín se Žižkovem. Byl postaven
v roce 1953, je 300m dlouhý, kolem 5m široký
a výškový rozdíl vstupu a výstupu činí 30 m.
Asi po 8 minutách chůze jsme došli do Thá-
movy ulice v Karlíně. Na některých domech
byly tabulky ukazující, kam sahala voda při po-
vodni v roce 2002. Od té doby se Karlín značně

změnil. Tovární haly se změnily v moderní ad-
ministrativní budovy a nákupní centra.
Další cesta pokračovala doMuzea hl. m. Prahy,
kde jsme navázali prohlídkou výstavy fotogra-
fií starých Vinohrad a Žižkova na vycházky
z minulého roku.

Text a foto Luděk Rohlík

Úplné znění článku čtěte na www.praha21.cz

SPCCH prošlo Vítkov a Karlín



Při letošním 7. ročníku Unicef
byl rekordní prodej zboží.
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Tradiční brigádou XIII.úklidem lesa
jsme v sobotu 13. dubna 2013 zahájili
sérii akcí ke Dni Země 2013 v Újezdě,
připojili se k mezinárodnímu hnutí
Clean Up the World a v krátkosti před-
stavili grantový projekt Lesní galerie II.
Na nabídku našeho o.s., aby se újezd-
ské spolky a občané přidali úklidem

Panenky z Újezda pro UNICEF

Od ledna do března nabízelo občanské
sdružení Neposeda možnost zapojit se
do soutěží Místo mého srdce a Naše
rodina. Jejich prostřednictvím jste měli
příležitost přiblížit druhým tyto oblasti
prostřednictvím povídky, fotografie
nebo jiného kreativního výtvoru. Akti-
vitu jsme zařadili v rámci Evropského
roku občanů a projektu Patříme
k sobě, který je zaměřený na podporu
soudržnosti v rodinách a na podporu
dialogu napříč generacemi a který byl
podpořen Fondem T-mobile pro za-
městnance. Blahopřejeme k umístění
na prvních místech žákům 3. A (Místo
mého srdce) a 4. B Masarykovy zá-
kladní školy (Naše rodina).

Děkujeme dětem, rodičům a veřejnosti,
prostě všem, kteří se k naší sběrové
akci připojili. Věříme, že při dalším
sběru textilu, který se uskuteční 5.
června (7:00 – 8:00) a 6. června (13:30 -
15:00) – dvůr školy v Polesné, se k nám
připojí ještě více lidí

J. Holasová a D. Brousková

Ahoj, byla jsem pověřena napsat článek
o sběru textilu. Tak tedy, sběr slouží
k vybrání staršího textilu, který doma
leží ve skříni, sklepě či půdě a nepou-
žívá se, zabírá místo a není ho kam dát.
Sbírá se téměř cokoliv: oblečení, obuv,
ložní prádlo, kabelky, pásky, hračky. Po-
máháme tím rozvojovým zemím, což
mi přijde správné. Vy se můžete zbavit
věcí, které nepotřebujete, a nějací chudí
lidé ano. Z historie sběru textilu na naší
škole: První sběr proběhl 3. 10., zájem-
ců bylo dost a auto, které přivezli orga-
nizátoři, bylo plné. Auto bylo přista-
veno i další den. Soutěží se o to, kdo
přinese nejvíce za jednotlivce a za třídy.
Byl nám předán finanční příspěvek do
školní vyučovací kuchyňky.

Sběr textilu pro Afriku

Proběhl tradiční úklid lesa

Podařilo se nám prodat devadesát panenek
a získat pro školu certifikát Unicef.

Sběr se opakoval v březnu - 13. 3 a 14. 3.
Auto přijelo ve středu ráno, já a moje ka-
marádky jsme pomáhaly. Bylo to skvělé.
Byla jsem ráda, že lidé přinesli celkem
dost sběru. Uvědomila jsem si, že je to
hodně dobrá věc pro lidi, kteří na ně-
jaké boty, oblečení a kabelky nemají. Je
mi líto toho, že někde v Africe běhají
děti bez bot.

Rozhodla jsem se zeptat několika dětí
od nás ze školy, co si o sběru myslí:
G: Myslíš si, že je sběr textilu užitečný?
T: Ano.
G: Byla by jsi ochotný/á věnovat do
sběru pokaždé nějaký textil?
T: Ano.
G: Máme za sebou 2. sběr, líbil se ti? Co
bys chtěla zlepšit, případně pochválit?
T:Nezúčastnila jsem se ani jednoho, ale
líbí se mi, že je to pro dobrou věc.
G: Chtěla bys sběr zrušit? Jestli ano, tak
proč?
T: Nechtěla bych ho zrušit.
G: Přispěla jsi něčím? Jestli ne, tak proč?
T: Ne, protože starší oblečení dědí
mladší členové rodiny.

G: Myslíš si, že je sběr textilu užitečný?
A: Ano, je velmi důležitý, protože se tím
pomůže lidem v nouzi.
G: Byl by jsi ochotný věnovat do sběru
pokaždé nějaký textil?
A: Ano byl, kdybych na to nezapomněl.
G: Máme za sebou 2. sběr, líbil se ti? Co
bys chtěl zlepšit, případně pochválit?
A: Nevím, nebyl jsem tam… Ale určitě
zlepšit „dort“, který jsme dostali, aby
nebyl z Alberta za dvacku.
G: Chtěl bys sběr zrušit? Jestli ano, tak
proč?
A: Ne, je mi to u mého „krásného“ po-
zadí.
G: Přispěl jsi něčím? Jestli ne, tak proč?
A: Ne, protože jsem zapomněl.

Chci poděkovat dětem, které mi odpo-
věděly na otázky. Doufám, že na příští
sběr přinesou děti, maminky, tatín-
kové, tety, strejdové, babičky a dědeč-
kové více. Teď už vědí, jak naložit
s nepotřebnými věcmi.

Gabča Zaoralová, 8. A

(Redakčně zkráceno, plné znění čtěte
na www.praha21.cz)

veřejného prostoru ve svém okolí, přišla
vítaná odpověď poklizením okolí
Ježovické, lesíku v Hulické a trasy při-
pravovaného výletního okruhu Cesta
k Trojmezí pod Skalkou v jižní části
Újezda.

Milou povinností je poděkovat všem

zúčastněným a všem, kteří se podíleli
na úspěšné brigádě plné práce a dobré
nálady.

Zita Kazdová

více informací a fotek na
www.ujezdskystrom.info

Soutěže Místo mého srdce a Naše rodina

Mgr. Ivana Štefková – ředitelka, ivana@neposeda.org – 739 491 640,
foto vítězné třídy a vítězných prací E. Danielová

Dobrý den, chtěla bych přispět do Zpravodaje každoročním poděkováním Masa-
rykově ZŠ za akci „Škola pro Unicef“. Letos se nám podařilo prodat devadesát pa-
nenek, které představují skutečné děti, které budou přeočkovány proti šesti
smrtelným nemocem. Rekordní byl i prodej zboží Unicef. Děti si pro rodiče při-
pravily výrobky, které jim prodaly a za utržené peníze si jako třída zakoupily i ně-
kolik panenek. Poděkování patří paní učitelce Hegyiové a všem pedagogům školy,
kteří vše s dětmi připravují. Děkuji panu řediteli, že nám tuto akci ve škole umož-
ňuje a každoročně osobně zakupuje svou osobní panenku. V dnešní nelehké svě-
tové ekonomické situaci dětí ve třetím světě je to velká pomoc amoc děkuji všem
zúčastněným a za rok na shledanou.

Markéta Pazourková
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V neděli 23. března bylo v Polyfunkčním domě veselo – o.s. Rarášek
z Újezda přichystal pro děti již 3. újezdský karneval a vlastně rov-
nou dva – jeden dopoledne a druhý odpoledne.
Na začátku karnevalu se na podiu objevili králíci z klobouku Bob
a Bobek a po společné rozcvičce s dětmi mohl karneval odstartovat
v tom správném rytmu. Raráškovské pohybové písničky střídaly
jedna druhou, parket byl stále plný dětí i rodičů, kteří se zapojovali.
K překvapení všech se najednou z reproduktorů ozval hlas Macha
a Šebestové a záhy je kouzelné sluchátko na jejich přání přičarovalo
na karneval. Ani oni neváhali si s dětmi zatancovat. A aby děti uká-

zaly, jak dobře znají české pohádky, připraven byl pohádkový kvíz.
Za správné odpovědi byl každý odměněn. I rodiče museli pořádně
zapřemýšlet, aby správně odpověděli na náročný kvíz pro dospěláky.
Klaunovi se podařilo rozesmát a pobavit všechny děti, obdivuhodné
bylo i vystoupení baletu Arabeska či běchovických roztleskávaček.
Lákavá byla i tombola plná dárků, obzvláště úžasné byly pak tom-
bolové obálky plné volných vstupů a voucherů. Díky tak patří kromě
MČ Prahy 21 i dalším sponzorům z Újezda a okolí - kadeřnictví Fon-
tána, Kossuth, El Bio, ABC botičky, restauracím Krokodýl a Level, Zoo
Shop PLUS, 3+ zdraví, Kouzelnému Hradu , školce Podmořský svět,
fotografovi www.fotkydoma.cz, Delta School Prague, klubu NatRix,
tvrzi Hummer a dětské herně Lvíček.
Dorazila i šmoulí rodinka a karneval vesele pokračoval modrými
tanci. Děti pomohly mlsným šmoulům třídit podle barev borůvky
na jejich dort a tříhodinový program se pomalu chýlil ke konci.
Všem děkujeme za hojnou účast a již nyní se na vás těšíme na další
červnové akci Raráška z Újezda!
Více info na www.rarasek21.cz

Iva Taške

Děti z 1. mateřské školy
v Čentické reprezentovaly
MČ Praha 21
Již po 17. se uskutečnila ve dnech 3. a 4. dubna 2013 přehlídka dětí
mateřských škol pod názvem „PŘEDŠKOLÁČEK“, kterou pořádá kaž-
doročně MČ Praha 9 - odbor školství v divadle Gong ve Vysočanech.
Téměř každým rokem na ní vystupují děti z 1. mateřské školy v Čen-
tické ulici a reprezentují svým kulturním programem MČ Praha 21-
Újezd nad Lesy.
Letos si připravily pro své věrné diváky, rodiče a kamarády z ostat-
ních mateřských škol pásmo pod názvem „Hrajeme a zpíváme všem
pro radost“. Pestré pásmo písniček a tanečků za doprovodu kama-
rádů, kteří umí hrát na zobcové flétny, sklidilo zasloužený potlesk.
Děti také získaly velký obdiv a uznání od našich kolegyň učitelek ze
zúčastněných mateřských škol.
Škoda jen, že představitelé naší obce nemají již několik let o tuto pře-
hlídku a zároveň i reprezentaci těch nejmenších, kteří ukazují dob-
rou práci svých paní učitelek, zájem. Přesto, že organizátoři
každoročně pošlou na obec pozvánku a zároveň žádají o drobný fi-
nanční příspěvek na tuto akci, ze strany vedení naší MČ zůstává tato
žádost o podporu i účast na ní bez odezvy. Stejně tomu bylo i letos.
I bez této podpory si děti odvezly krásné zážitky i drobné dárky
a těší se na další ročník této přehlídky.

za kolektiv MŠ Punová J.

Pasování na čtenáře

Z nových knih si můžete vypůjčit například:

Jackie Collins Plavba za všechny prachy
Melanie Gideon Manželka 22
J. K. Rowling Prázdné místo
Agatha Christie Cyankáli v šampaňském
David J. Novotný Gilgul
František Niedl Čtvrtý králův pes - JK -

... se konalo v knihovně v Polyfunkčním domě.
Letošní prvňáčci byli po čtenářském slibu pasováni králem Kniho-
slavem I. (ředitel Mgr. Miroslav Kurka) na čtenáře a přivítáni
v Řádu čtenářském. Celá tato akce každoročně probíhá ve spolu-
práci s místní knihovnou. Dětem byly předány (po dohodě s rodiči)
čtenářské průkazy. Od svých třídních učitelek dostal každý malý
čtenář na památku Čtenářský list a záložku do knihy.
Cílem tohoto projektu, který se stal na naší škole tradicí, je rozvoj
četby, vytvoření základních návyků pravidelného čtení s možností
využití půjčování knih v místní knihovně.

text ED

Děti si užily karneval s RARÁŠKEM

placená inzerce

foto Jana Synková, třídní učitelka 1.C

foto Jana Synková
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placená inzerce

NA KLÍČ
� Poradenství v oblasti odvlhčování zdiva objektů
– realizace � Zateplování stěn – podlah – půd
� Ploty � Zednické práce

� 603 505 987 

VŠE KOLEM DOMU

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

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

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

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

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
Matějovský, Brožová
• Rámujeme obrazy, gobelíny 

i grafiky s paspartou, 
a to do lišt i s oblepením.

• Vaše obrazy vyčistíme, srovnáme,
olejomalby nažehlíme na nové
plátno, spravíme průrazy, 
provedeme retuše a opravy.

• Provedeme veškeré zlacení 
a polychromii, staré rámy 
ze sádry a masy doplníme
a vkusně zrenovujeme.

• Zlatíme plátkovými kovy, 
konzervujeme dřevo ekologicky
nezávadnými prostředky
proti hmyzu, plísni a houbě.

• Rámy na obrazy vyrábíme z lišt,
ale i na zakázku, vyrobíme Vám
francouzské rámy a blondely.

Novosibřinská 876
190 16 Praha 9
Újezd nad Lesy

tel.: 725 707 017
739 493 452

www.ramovaniobrazu.sweb.cz
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JV Pokládka zámkové dlažby a jiné zednické

práce, údržba zahrad, veškeré vyklízecí

práce a úklid bytových i nebytových prostor. 

Tel.: 776 015 558, 773 615 551

placená inzerce

PRONAJMU ORDINACI
v novém obchodním centru 

s lékárnou v P9- Újezdě nad Lesy

Tel. 603 247 875

Provádíme - malby, nátěry 
a montáž sádrokartonu

Tel.: 608 763 603
e-mail: snadne.malovani@seznam.cz
www.malby-natery-sadrokartony.cz

ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ
A MALÍŘSKÉ PRÁCE

JIŘÍ PETRÁČEK, TEL. 608 424 222
E-MAIL . JIRIPETRACEK@SEZNAM.CZ

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

NOVÁ ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

PRO DOSPĚLÉ
přijímá nové pacienty. 

Provádíme závodní prohlídky
pro �irmy.

MUDr. Michaela Ročňová
MUDr. D. Pitáková

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

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

tel.: 731 836 706

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé. Pro začátečníky, pokročilé
i závodní hráče od DUBNA 2013 - tenisové kurty Újezd nad
Lesy, ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem kurtu,
tenisové míče, zapůjčení rakety. 
Info: tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

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

Hledáme šikovného kutila 
pro občasnou výpomoc při nenáročné

manipulaci se zbožím, na drobné opravy
a práci na zahradě v Praze Klánovicích. 
Tel.: 281 960 083, 777 134 560

E-mail: info@ginseng.cz
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distribuce

MUDr. IVONA KOSOVÁ zahajuje provoz

KOŽNÍ ORDINACE
A HOMEOPATICKÉ PORADNY

Oplanská 2614, P9-Újezd nad Lesy

Obchodní centrum Blatov II, 2. patro

www.mudrkosova.cz

Kontakt pro objednání:

Tel. 603 461 388   

Mail: kosova.ivona@volny.cz

placená inzerce

www.timura.cz

www.mtreality.cz

603 435 950

Rezidence klánovický les
cesta ke zdraví a rovnováze

cvičení v malé skupině v krásném prostředí lesní zahrady

různé formy jogy, dynamické lekce, stepy, kruhový trénink

průvodce trvalou změnou životního stylu

dopolední cvičení s hlídáním vašich dě�

večerní lekce, individuální lekce

Helena Johanidesová

Lovčická 974, Praha - Klánovice

tel.: 728 963 788

e-mail: info@rezidence-klanovice.cz

• www.rezidence-klanovice.cz • www.powerjogaklanovice.cz

• www.wellnessklanovice.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

SALON JIMMY
stříhání, trimování a celková úprava psů

po dohodě i u vás doma
KAŽDÉ 4. STŘÍHÁNÍ S 50% SLEVOU

Radka Šimáňová
tel.: 739 304 286
radka.simanova@seznam.cz

Staroklánovická 127
Praha 9 - Újezd nad Lesy

(u nádraží) 190 16

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

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

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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


