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z d a r m a

Začalo nám léto a dětem let-
ní prázdniny.
Přejeme vám, milí čtenáři
plno slunečných dnů a pří-
jemného odpočinku. Šťast-
né návraty z cest a pokud
zůstáváte doma, přinášíme
vám několik tipů, kde lze
v blízkém okolí strávit kou-
páním letní dny.

vaše redakce

Přívalový déšť zatopil část Újezda
Ve středu dne 13. června, vlivem pří-
valového deště, došlo k rozvodnění
Běchovického potoka.
V oblasti ulice Ježovická došlo k za-
plavení několika pozemků a násled-
nému přetečení chovného rybníka
přes jalový splav. Pod rybníkem
došlo k zatopení pozemků a nemo-
vitostí v Oplanské ulici. Z tohoto dů-
vodu byl povolán místní sbor
dobrovolných hasičů a současně
byli povoláni i profesionální hasiči
z Prahy. Celkově zasahovalo v místě
záplavy až sedm hasičských vozů.
Jedná se o velmi ojedinělou záleži-
tost, kdy stekla do Běchovického
potoka veškerá voda z polí pod hřbi-
tovem.

V souvislosti s tímto došlo k jedné ne-
příjemné události a to znemožnění prů-
jezdu ulice Oplanské, z důvodu ome-
zené šířky průjezdnosti komunikace zá-
branou. Tato zábrana tvořená panely
zde byla umístěna z důvodu zneužívání
komunikace stavebníky v této oblasti.
Vzhledem k tomu, že se zde staví již jen
ojediněle a začátkem června 2012 pro-
běhla i kolaudace nového obchodního
centra a zábrana překáží i v tak zá-
važné záležitosti jako je zásah záchran-
ných sborů, bylo rozhodnuto, a to i na
základě souhlasu Policie ČR o odstra-
nění zábran a příslušného svislého do-
pravního značení.

Martina Nejtková, redakce

Kam k voděVážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte popřát vám krásně prožité léto. Nepřeji vám oblohu bez
mráčků, protože pro újezdské zahrádky a Klánovický les není nad pravidel-
nou dešťovou zálivku a vyprahlé léto snad nikoho nemůže těšit. Přeji vám,
abyste načerpali během prázdnin dostatek sil a školákům přeji prožití
spousty letních a nevšedních zážitků. Léto vybízí k odpočinku, tak si jej užijte.
Co nového se za poslední měsíc událo:

Strategický plán
Více než 350 stránkový dokument byl schválen na 9. zasedání zastupitelstva
18. června. Tím se završila velmi důležitá etapa transformace úřadu a jeho
přechod na strategické plánování. Dokument stanovuje priority i zodpověd-
nosti konkrétních osob za provedení jednotlivých opatření, která je nutné
realizovat pro dosažení stanovených cílů. Během letošního roku úřad při-
způsobí schválenému dokumentu svoji strukturu a upraví náplň práce jed-
notlivých zaměstnanců. Schválený dokument naleznete na webových strán-
kách, s jednotlivými částmi strategického plánu vás budeme seznamovat
i prostřednictvím Zpravodaje počínaje příštím číslem.

Revoluční změny v pražské hromadné dopravě
Po 14 letech přichází vedení Prahy s novou koncepcí v dopravě. Kromě vyšší
efektivity (Dopravní podnik ušetří přes 400 mil. Kč) je cílem změny jednodu-
chost, přehlednost a menší počet linek, které by měly kratší intervaly. Vzo-
rem mají být úspěšně provedené optimalizace ve městech Berlín, Hamburk
nebo Mnichov. U tramvají návrh posiluje roli páteřních linek, které mají po-
loviční intervaly oproti běžným tramvajovým linkám a dále je doplňuje
o tzv. páteřní svazky dvou linek, které jedou společně v nejvytíženějším
úseku a poté se na okrajích města rozdělují.
Naopak bude zrušena řada autobusových linek, zejména těch, které jsou
v souběhu s kolejovou dopravou. Změny, které se týkají naší městské části
jsou minimální. Bohužel koncept nepočítá s obnovením původní trasy linky
č. 109, navíc ale dojde k prodloužení linky č. 163, která bude jezdit přes Síd-
liště Malešice až na Želivského. Na připomínkování konceptu dostaly Měst-
ské části pouhé 3 pracovní dny. Požadovali jsme navrácení linky č. 109 až na
Rohožník, zejména s ohledem na blížící se rekonstrukci železniční tratě Bě-
chovice - Úvaly, která by měla začít příští rok. Konečná podoba dokumentu
o pražské dopravě doposud nebyla schválena Radou hl.města Prahy.
Autobusová linka 109
O navrácení linky č. 109 do Újezda nad Lesy jsme poslední měsíc jednali jak
s ROPIDem, tak s náměstkem primátora panem Josefem Noskem, náměst-
kem pro dopravu. Bohužel, v nastávajícím období revolučních změn v dopra-
vě bude návrat původní trasy velmi obtížný. Koncepce ROPIDu počítá se
zrušením obdobných autobusů i v ostatních městských částech a nepřijímá
naše argumenty v situaci, kdy se Praha chystá na zásadní změny hromadné
dopravy. Přesto jsme písemně vyjádřili požadavek na navrácení původní
trasy stodevítky a podpořili petici újezdských občanů.
Autobusová linka 260
Od 30. 6. 2012 bude zrušen víkendový provoz busu 260. S ROPIDem jsme
měli dohodnuté roční zkušební období této linky, které se následně vyhod-
notí a provoz se upraví. Během víkendu jezdí většina víkendových spojů
prázdná, dohodli jsme se proto na omezení provozu pouze na pracovní dny.
Během týdne je bus 260 standardně využíván, velký podíl cestujících tvoří
zejména školáci, provoz ve všední dny bude zachován.

Rozpočet městských částí pro rok 2013
Již vloni proběhla mezi vedením Prahy a starosty jednotlivých městských
částí velmi bouřlivá diskuse, jíž vrcholilo obtížné hledání pravidel pro rozdě-
lování peněz jednotlivým městským částem. Nakonec tehdejší pražská koa-
lice ODS - ČSSD zvolila model, ve kterém je výše rozpočtu městské části sta-
novena v závislosti na dani z příjmu fyzických osob, počtu obyvatel, počtu
dětí, délky silnic ve správě městské části a plochy zeleně. Tento nový způsob
přinesl Újezdu pro tento rok 12 mil. Kč navíc oproti předcházejícím letům.
Na posledním setkání starostů Prahy 1–22 v pátek 22. 6. nám byly předsta-
veny varianty nového rozdělování financí podle návrhu koalice ODS–TOP 09,
které vyvolaly naprostý nesouhlas většiny přítomných starostů. Některé va-
rianty počítají až s třetinovým propadem rozpočtu!
Financování městských částí je v plné pravomoci současné magistrátní koa-
lice, která nové přerozdělování připravuje a prosazuje. Pan primátor (ODS)
a pan zastupitel Tůma (TOP 09) pro předložené způsoby financování měst-
ských částí u starostů pochopení nenašel.

Dopravní generel
V červnu jsme jsme se zástupci našeho úřadu, dopravní komise, dopravní
faktulty a ROPIDu upřesnili zadání dopravního generelu. Ten na základě
smlouvy zpracovává Dopravní fakulta ČVUT, jsou zadány dvě diplomové
práce. V září/říjnu bude v rámci přípravy generelu proveden velký dopravní
průzkum Újezda, po 24 hodin budou na každé křižovatce sledovány počty
a směrovost automobilů.

K ostatním tématům jen telegraficky:
� U pošty máme novou zastávku na znamení pro linky č. 261, 303.
� Přístavba úřadu zdárně pokračuje, na podzim se Policie přestěhuje do no-
vých prostor a začně rekonstrukce původních prostor pro rozšíření školky. Na
tuto rekonstrukci jsme dostali dotaci 2 mil. Kč.
� Praha uvažuje o navýšení dani z nemovitosti na dvojnásobek. Mělo by se
tak stát již od příštího roku, zastupitelstvo musí hlasovat o této změně nej-
později v září.
� Přívalové deště v minulém měsíci způsobily některým domácnostem
v Újezdě značné škody, když byly jejich nemovitosti zaplaveny vodou
z rozvodněného Blatovského potoka. Situaci řešili místní dobrovolní hasiči
a 7 hasičských sborů z Prahy.
� Výstavba kanalizace na hlavní silnici pokračuje další etapou. Z důvodu ne-
dostatků financí sice měla být stavba přerušena, ale nyní dostala povolení na
prodloužení termínů objízdných tras až do konce roku. Bohužel, Praha jako
investor, si pro tuto stavbu nevyhradila dostatečný objem finančních pro-
středků a stavba kanalizace se protahuje. Výhodou však je pokračující zákaz
průjezdu kamionové dopravy Újezdem.
Tolik o novinách z pohledu starosty.

Pěkné léto. Pavel Roušar, starosta

Koupaliště Klánovice
V Jehličině 391, Praha 9, www.koupalisteklanovice.cz

Vstupné Celý den Od 16 hodin 10 vstupů za cenu 7
Dospělí 100 Kč 50 Kč 700 Kč
Studenti 60 Kč 30 Kč 420 Kč
Děti do 150 cm 50 Kč 30 Kč 350 Kč
Děti do 100 cm 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Důchodci, ZTP 50 Kč 30 Kč 350 Kč
Rodinné vstupné 2+2 240 Kč 120 Kč 1680 Kč

Otevírací doba: po až pá 10:00 – 19:00 hod, so, ne 9:00–19:00 hod.
Výhody: koupaliště je blízko, je čisté, příjemný stín stromů

Areál koupaliště Hostivař
Ulice K Jezeru, Praha 10, www.hostivarskaprehrada.cz

Vstupné Celý den Od 16 hodin 15 vstupů
Dospělí
všední den/víkend 60/70 Kč 40 Kč 600 Kč
Důchodci, ZTP 40 Kč 30 Kč 400 Kč
Osoby do 130 cm 40 Kč 30 Kč -
Rodinné I. 2 dospělý

+ 2os. do 130 cm 140 Kč - -
Rodinné II. 1 dospělý

+ 2os. do 130 cm 110 Kč - -

Otevírací doba: po až ne 09:00 – 20:00 hod
Výhody: beach volejbal, parkoviště zdarma, půjčování lodiček

Přírodní jezero Říčany Jureček
Ke Koupališti 231/11, Říčany, www.jurecek-ricany.cz

přírodní jezero, pláž zdarma
Výhody: skvělá restaurace, kiosek, dětské hřiště, příjemné prostředí

Koupaliště Úvaly
Ulice Horová, Úvaly, www.koupaliste-uvaly.cz

Vstupné Celý den Od 16 hod. 10 vstupů 20 vstupů
Dospělí 110 Kč 95 Kč 900 Kč 1550 Kč
Studenti 85 Kč 75 Kč 660 Kč 1200 Kč
Děti do 15 let 60 Kč 50 Kč 470 Kč 850 Kč
Děti od 2 do 6 let 30 Kč 25 Kč 240 Kč 400 Kč
Důchodci 60 Kč 50 Kč 470 Kč 850 Kč
ZTP/ZTPP zdarma
Otevírací doba: červen, září 10.00 – 19:00 hod,

čevenec a srpen 9:00 – 20:00
Výhody: pěkné prostředí, 3 bazény /pro děti, neplavce a plavce/

Pískovna Malvíny u Čelákovic

koupání zdarma
Výhody: přírodní koupaliště pro milovníky kvalitní vody

Přírodní koupaliště Vyžlovka
Ke koupališti 118, Vyžlovka, www.vyzlovka.cz

Vstupné 25 Kč, dospělí 10 Kč děti

Otevírací doba: od 10.00 do 18:00 hod nebo dle počasí
Výhody: pěkné přírodní koupaliště s travnatou pláží

Jezero Lhota /u Brandýsa nad Labem/
www.jezerolhota.cz

Vstupné: 50 Kč; děti do 15 let, ZTP, studenti 30 Kč; děti do 6 let zdarma
po 17:00 hod: 30 Kč; děti do 15 let, ZTP, studenti 20 Kč; děti do 6 let zdarma
Parkovné: 6:00 –21:00 hod: osobní auto 80 Kč; motocykl 50 Kč;
autobus a ostatní 100 Kč
17:00 –21:00 hod: osobní auto 50 Kč; motocykl 30 Kč; autobus a os-
tatní 50 Kč

Výhody: pěkné prostředí, písková pláž, občerstvení, WC, sprchy,
v části jezera nudistická pláž

Jezero Sadská /u obce Sadská/
koupání zdarma, parkoviště – placené

Výhody: občerstvení, půjčovna lodí, travnatá pláž, písčitý břeh
i dno, plážový volejbal, windsurQng, v části jezera nudistická pláž.

Jezero Ovčáry / u obce Křenek, směr Stará Boleslav - Mělník/

Koupání zdarma, www.obeckrenek.cz
Výhody: přírodní koupaliště, občerstvení, kemp Kačer s restaurací
a parkovištěm

Probošťská jezera /1,5 km severně od Brandýsa nad
Labem – Stará Boleslav/

Vstup za poplatek 20,-Kč osoba
Výhody: možno kempovat, mírný vstup do vody, vhodný i pro
děti, hygienické zázemí, stánky s občerstvením, parkoviště

Koupaliště Konětopy / 5 km východně od Všetat/

Areál otevřen v roce 2009

Výhody: parkoviště s kapacitou kolem 200 parkovacích míst.
Poplatek za zaparkování 50,-Kč, po 17.00 polovic -25,- Kč. Stejné
je to i se vstupem pro návštěvníky. V tomto areálu jsou dvě jezera,
z nichž jedno je přístupné psům. Za čtyřnohého přítele zaplatíte
symbolických 15,-Kč.

ZPRAVODAJ
Nová zastávka autobusu u pošty str. 2
Stavba kanalizace pokračuje str. 2
Újezd nad Lesy bude mít další obchodní centrum str. 3
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Informace z úřaduStřípky z Rady MČ Jak pokračuje
přístavba budovy

ÚMČ

Na konci května byla hotova hrubá
stavba včetně osazení oken. Dále se
provádí osazování střešních oken, do-
řešují se detaily střechy a dokončuje se
zateplování objektu včetně kotev pro
fasádní plášť. Souběžně probíhají vnitř-
ní instalace a dokončují se betonářské
práce. V červenci dojde k napojení se
stávající budovou. Z tohoto důvodu
bude nutno uvolnit kancelář číslo 20
a pracovnice OMI budou úřadovat
v provizorních prostorech na stejném
poschodí.
Ukončení stavby je plánováno na
srpen 2012. Pokud vše proběhne podle
schváleného harmonogramu, tak se
v září přestěhuje do nových prostor
služebna Policie ČR a následně budou
zahájeny práce na rekonstrukci pro-
stor v Lišické ulici pro potřeby MŠ Sed-
mikráska. Na tuto rekonstrukci byla
naší městské části přidělena účelová
dotace MHMP ve výši 2 mil. Kč.

RNDr. Soňa Beroušková,
vedoucí OMI

Mezi ulicemi Onšovecká a Ochozská je
při jižním kraji ulice Starokolínská
situován chodník. Chodník je střídavé
kvality od velkoformátových dlaždic,
přes silniční panely až po ušlapanou
pěšinu. I přes tento neutěšený stav
došlo k jeho dalšímu zhoršení, a to v dů-
sledku budování plotu k soukromé par-
cele, jehož součástí bylo i odstranění
části silničních panelů, které byly ma-
jetkem vlastníka přilehlé nemovitosti
a z poloviny ležely na soukromém po-
zemku.
Vzhledem k nastalé situaci bylo na-
vrženo radě MČ celkové řešení dotčené
části chodníku, od restaurace Blatov po
roh ulice Ochozská.
Pod povrchem komunikace je uložena
řada sítí technické infrastruktury, dále
se jedná o svažitý pozemek a musí být

Rada MČ se sešla dne 17. 4. na svém 43.
zasedání
Vzala na vědomí:
- kontrolu plnění úkolů
- zápis z jednání KVV (Komise vzdělá-

vání a výchovy)
- zápis z Muzejní rady
- dopis pí. Šmídlové a vyjádření tis-

kárny Betis
- stížnost p. Lameše
- žádost o zdůvodnění pí. Lamešové
- zápis z finančního výboru
- inventarizační zprávu MČP21 za rok

2011
- stanovisko FV ve věci izolační zeleně

při komunikaci Starokolínská – Novo-
sibřinská

- stanovisko FV k problému záručních
oprav polyfunkčního domu a insol-
venčního řízení dodavatele

- dopis p. Jacka
- odstoupení vítězné firmy Zahradní

architektura ing. Ivan Marek od sou-
těže na výběr projektanta izolační
zeleně v Újezdě n. L.

Schválila:
- zápis z likvidační komise
- zahájení zadávacího řízení na veřej-

nou zakázku malého rozsahu III.
kategorie na akci MZŠ Polesná 1690
– rekonstrukce střech objektů 2.
etapa

ZAMĚŘENO NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Popelnice na bioodpad
Službu zajišťují Pražské služby a.s., informace na www.psas.cz nebo na tel.
284 091 888..
Svoz bioodpadu probíhá 1x za 14 dní v lichý týden v sobotu a to od 1. 4. do
30. 11 kalendářního roku.
Cena za službu včetně pronájmu nádoby činí:
120 l kompostainer 600,-Kč včetně DPH
240 l kompostainer 960,-Kč včetně DPH

Do bioodpadu patří listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce a zelenina, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky od vajec apod.

Kompostárna biologického odpadu v Praze
Dřevčická ul., parc.č. 803/25, Praha 10 – Malešice
/na rohu ulic Černokostelecká x Dřevčická/
Kompostárna je určena bezplatně pro obyvatele s trvalým pobytem na území
hl.m.Prahy.

Provozní doba:
v době letního času: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hodin

sobota od 7:00 do 15:00 hodin
v době zimního času: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin

sobota od 7:00 do 15:00 hodin
Provozovatelem kompostárny je firma JENA – firma služeb, více informací na
www.jena.cz. Telefon 274 772 694, 604 221 708,
e mail: kompostarna.malesice@jena.cz

Sběrný dvůr Městská část Praha Běchovice

Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/
Praha 9 – Běchovice,
tel: 602 202 191
Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod

(v letním období do 18:00 hod)
So 8:30 – 15:00 hod

Zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti
atd.), elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.), kovový
odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, stavební odpad z bytových
úprav v množství do 1 m³ zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad
včetně sběru lednic
Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus

Velkoobjemové kontejnery
od 9:00 do 13:00 hod Rohožnická (u Alberta)
11. srpna Toušická

od 9:00 do 13:00 hod Valdovská x Hrádková
25. srpna Starokolínská (u parku)

Odkládejte: Nepatří:
starý nábytek/ skříně, postele, stoly, stavební odpad, suť, pneumatiky,
židle, křesla, koberce, linolea, lednice, autobaterie, barvy, ředidla
matrace, elektrotechnika (pračky, a jiné nebezpečné odpady,
videa, radia, umyvadla, wc odpad ze zahrady

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy

Jelikož Magistrát hl. m. Prahy stále neukončil výběrové řízení na novou
svozovou společnost, nebude ani v letních měsících tento mobilní sběr orga-
nizován. V případě řádného ukončení výběrového řízení je předpokládaný
termín opětovného zahájení mobilního sběru 1. 9. 2012. tzn., že první mo-
bilní sběr by byl v Újezdě nad Lesy pravděpodobně v pondělí 3. září – trasa
A. Sledujte prosím před tímto termínem vývěsky nebo mě telefonicky kon-
taktujte na tel: 281 012 943. Pokud máte doma nějaký nebezpečný odpad, vy-
užijte zatím prosím sběrný dvůr v Běchovicích.
Děkuji za pochopení.

Dotace na přeměnu topných systémů
Rada hl. m. Prahy schválila pro rok 2012 pokračování programu „Čistá ener-
gie Praha pro rok 2012“. Dotaci může získat fyzická osoba s trvalým pobytem
na území ČR a právnická osoba se sídlem v ČR, které vlastní nebo užívají na
území hl. m. Prahy byt a které zprovozní ekologický zdroj v bytě v termínu od
1.9.2011 do 31.10. 2012. Lhůta pro podání žádosti je do 21 kalendářních dnů
od uvedení ekologického zdroje do provozu. Více informací se dozvíte na
www.envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP,
e mail: dotace.topeni@praha.eu , tel: 236 004 314.

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.
Dne 23. 7. 2012 od 10:30 do 13:30 hod a dne 27. 8. 2012 od 14:30 do 17:00 hod
bude zaparkovaná před místním úřadem dodávka Pražské plynárenské, kde
si můžete vyřídit potřebné záležitosti související s odběrem plynu. Podrobné
info se dozvíte na tel: 267 175 174, 202.

Martina Nejtková
OŽDP

Vážení chovatelé
psů a pejsků,
dovoluji si Vás upozornit, že se opět
blíží termín zaplacení poplatku
= 2. splátka za Vašeho psa. Obecně
závazná vyhláška č. 23/2003 (ve znění
pozdějších novelizací) uvádí splatnost
poplatku takto:
je-li poplatek nižší než 600,-Kč ročně,
je splatnost do 31. března každého
roku.
Pokud je poplatek vyšší než 600,-Kč
ročně, je splatný ve 2 splátkách – vždy
do 31. března a 31. srpna každého
roku.
Platba je možná hotově v pokladně
úřadu zřízením trvalého příkazu (je
nutné znát svůj variabilní symbol uve-
dený na složence, která byla rozesílána
v únoru 2012)
Dodržovat tyto termíny splátek je po-
vinností každého chovatele. Zasílání
složenek není povinností, slouží pouze
jako připomenutí a upozornění. Proto
v následujících letech, tj. od roku 2013,
nebudou už složenky rozesílány. Je
důležité uschovat letošní složenku
s Vaším variabilním symbolem nebo
zavolat na finanční odb. (D. Literová,
tel. 281 012 920), kde Vám bude varia-
bilní symbol sdělen.
Újezdský zpravodaj bude i v příštím
roce informovat občany, že se blíží ter-
mín splatnosti poplatku a to vždy před
31. březnem a 31. srpnem.
V případě nezaplacení poplatku cho-
vatel obdrží nejdříve „Upozornění“,
potom „Výzvu“ a dále „Platební výměr“.
Přeji samé radostné a hezké chvíle
v blízkosti Vašich mazlíčků.

Mgr. Ditta Literová
finanční odbor

- dodatek k nájemní smlouvě na byt
č. 7, Žíželická 1612, Praha – Újezd
nad Lesy

- přerozdělení zlepšeného výsledku hos-
podaření zřízených příspěvkových
organizací MČ P21 za r. 2011 do fondů
v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb.

- Odpisové plány dlouhodobého ma-
jetku zřízených příspěvkových orga-
nizací na rok 2012

- Rozpočtové opatření č. 11 – změnu
rozpočtu v roce 2012

- Rozpočtové opatření č. 12 – změnu
rozpočtu v roce 2012

- Rozpočtové opatření č. 13 – změnu
rozpočtu v roce 2012

- Záměr na vyhlášení výběrového
řízení na projekt izolační zeleně
v Újezdě n. L.

Jmenovala:
- na základě návrhu MO ODS pana

MUDr. Jaroslava Jeníčka CSc. členem
redakční rady Újezdského zpravodaje
a webových stránek

- členy Komise sociální a zdravotní po-
litiky: Mgr. Zuzanu Semerádovou, pí
Boženu Smolíkovou, pí Jaroslavu
Jiráskovou, pí Libuši Říhovou.

Karla Jakob Čechová,
radní

Rekonstrukce chodníku
zaručena výšková návaznost jak na při-
lehlé soukromé parcely, tak k silnici
Starokolínská. Bude proto zadáno zpra-
cování projektu na vybudování uvede-
ného chodníku a následně zadána
veřejná zakázka na jeho vybudování.
RMČ schválila dne 12. 6. 2012 na návrh
Odboru majetku a investic provedení
chodníku v zámkové dlažbě, i vzhle-
dem k tomu, že v této části komuni-
kace Starokolínská bude ještě budo-
vána jak splašková, tak dešťová kanali-
zace v rámci stavby kanalizace v ulici
Starokolínské. Zpracování projektu,
projednání i zadání veřejné zakázky je
časově náročné, ale pěkný chodník na
podzim letošního roku bude jistě od-
měnou za vaši trpělivost.

Bedřich Mika,
technik OMI ÚMČ Praha 21

Nová zastávka busů u pošty
MČ Praha 21 na základě podnětů ob-
čanů zajistila ve spolupráci s komisí
RMČ - dopravní komisí a s odbory
majetku a investic a životního pro-
středí a dopravy zřízení nové autobu-
sové zastávky u pobočky Pošty, s.p.
– Domanovická ve směru do MČ
Praha-Koloděje. Poděkování za ocho-
tu a součinnost patří např. spol.
ROPID, spol. TSK HMP a Policii ČR.
Provoz bude zahájen od 1. července
2012.

JUDr. Vladimíra Kozáková, OŽPD

Pozor!
Dne 1. 6. 2012 vstupuje v platnost zákon
č. 119/2012Sb., kterým se mění zákon

o silniční dopravě.
Více informací najdete na www.praha21.cz

Odbor dopravních agend Magistrátu
hlavního města Prahy vydal dne
6. června 2012 rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání Novosibřinské, k. ú.
Újezd nad Lesy v době od 11. 6. do
31. 12. 2012 v rozsahu 475.00m2 - zábor
jízdního pruhu směr do Prahy.
Objížďky zůstávají stejné.

Pro individuální dopravu ve směru do
centra - v protisměru po jižní polovině
komunikace Novosibřinské, doprava
na Novosibřinské bude řízena kyvadlo-

Stavba kanalizace na hlavní komunikaci pokračuje
vou dynamicky řízenou SSZ s možností
ručního ovládání, v dopravních špič-
kách - operativní řízení poučenými, způ-
sobilými pracovníky s praporky.
Ve směru z centra - po komunikacích
Zaříčanská - obousměrný provoz - a Ro-
hožnická, v úseku křižovatka Zaříčan-
ská - začátek stavby Újezd nad Lesy
bude provoz jednosměrný směrem od
Sibřiny.

Pro nákladní dopravu - směr z Prahy -
Pražský okruh, dálnice D11, silnice

II/272-exit 18 Bříství, přes Kounice,
Český Brod a Přistoupim zpět na I/12".
Směr do Prahy pro nákladní dopravu -
silnice I/12 - Přistoupim - Český Brod-
silnici II/330 - Poříčany (exit 25 Poří-
čany) - D11-Pražský okruh.

Kanalizační přivaděč staví spol. Čer-
mák a Hrachovec, a.s., vedoucí stavby
je pan Ing. Frőhlich a investorem je
Hlavní město Praha.

JUDr. Vladimíra Kozáková,
OŽPD
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Můj Level
Jistě každý, kdo projíždí autobusem, autem, nebo jde jen tak na procházku nebo
nakoupit do Penny Marketu si říká, co že se za benzínovou čerpací stanicí vlastně
staví. Tak jsem se na to zeptala investora stavby, kterým je firma Prosper s.r.o,
pana ing. Šťastného.

Je mi známo, že jste byl investorem a stavebníkem náměstíčka, které vzniklo
vedle Penny Marketu a kam teď mohou čtenáři chodit do cukrárny, k řeznictví
u Nováka, do květin, prodejny sýrů, kadeřnictví či restaurace. Jak vás napadlo
v další výstavbě pokračovat?
Důvodů bylo několik. Jsme místní a víme, že historicky chybí v Újezdě nad Lesy
náměstí. Středem Újezda nad Lesy byla vždycky křižovatka, ale tam už bohužel
žádné náměstí vybudovat nejde, proto jsme se rozhodli k této výstavbě. Nejdříve
jsme začali první fází, kde jsme mezi ulicí Račiněveskou a Penny Marketem vy-
stavěli náměstíčko s obchody, kancelářemi a byty. Tento prostor se zabydlel a po-
stupně uvedl do provozu. Jelikož jsme chtěli celý tento prostor dokončit a uzavřít,
koupili jsme v roce 2008 za benzínovou čerpací stanicí pozemek a rozhodli se
tedy pokračovat ve výstavbě náměstí s tím, že jsme museli začlenit do komplexu
Penny Market a celý prostor touto novou stavbou uzavřít. Také jsme chtěli do
Újezda nad Lesy přinést další obchody a služby, protože jich tady opravdu hodně
chybí.
Měl jste představu o tom, jak by měl nový areál vypadat, nebo jste si nechal nej-
dříve nakreslit návrh od projekční kanceláře? Řekněte nám, jak všechno vlastně
začalo?
První část náměstí navrhl újezdský občan pan architekt Hudec. Druhou část nám
projektovala jiná architektonická kancelář Ing. arch. Dřevíkovský, která navrhla
moderní vzhled budovy a celý areál ukončila prosklenou částí, abychom navázali
na první část náměstí a zároveň celý komplex uzavřeli.
Nejdříve jsem si nechal nakreslit studii s pěti variantami zastřešení budovy a před-
ložil jí na ÚMČ Praha 21 do Komise koncepce a rozvoje, aby návrhy posoudili a roz-
hodli, který z nich se do této zástavby nejvíce hodí. Nechtěli jsme stavět budovu,
která by se lidem nelíbila a nezapadla do současné zástavby. Studie tedy obsa-
hovala pět nákresů zastřešení a komise vybírala z těchto variant: návrh budovy
s pultovou střechou, obloukovou, sedlovou, stanovou a plochou střechou. Na do-
poručení této komise jsme tedy vybrali studii s plochou střechou. Poté se začala
budova zakreslovat do projektu. Využili jsme komunikace vedle benzínové čer-
pací stanice, na kterou jsme se po dohodě s obcí a čerpací stanicí napojili. Projekt
jsme dokončovali podle připomínek dotčených orgánů státní správy, aby vše bylo
zpracováno v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Po dvou letech práce se
nám podařilo dostat stavební povolení.

Teď už je stavba dokončená, probíhalo vše podle plánu, nebo se vyskytly v prů-
běhu výstavby nějaké potíže?
Výstavbu jsme začali v roce 2011, trvala jeden rok a vše probíhalo podle plánu.
V průběhu výstavby jsme měli standartní problémy.
Na co se mohou čtenáři těšit, víte už jaké obchody či služby nová budova při-
nese?
Víme, jaké obchody a služby v Újezdě nad Lesy chybí a proto se snažíme vybírat
mezi zájemci. V přízemí budovy bude otevřena nová lékárna s laboratoří, kdy
zkušební provoz začne v průběhu srpna s letní otevírací dobou do 17:00 hod a od
září s pracovní dobou do 19:00 hod; dále pobočka Českomoravské stavební spo-
řitelny; Taneční studio Style Heleny Wojdylové, které bude otevírat na začátku
září s tanečním programem od rána do večera pro všechny věkové kategorie, více
se dozvíte na www.tanecni-ujezd.cz; drogerie TETA, se kterou ještě jednáme
a která by měla mít mimo klasický sortiment drogerie i potřeby pro domácnost,
zahradu, barvy, laky a papírnictví. Fungovat by měla začít v průběhu srpna.
V prvním patře naleznete pobočku pojištění Alianz, lékaře internistu, do nových
větších prostor se též bude stěhovat z Račiněveské ulice firma AW COOL, s.r.o,
která se zabývá projekcí, dodávkami, instalacemi a servisy kompresorových chla-
dičů vody pro chlazení průmyslové výroby vzduchotechniky a klimatizací, ener-
getickými posudky, systémy větrání, rekuperace tepla a tep. čerpadly. Více se
dozvíte na www.awcool.cz. Dále máme ještě neobsazené 3 nebytové prostory
v prvním patře a také v přízemí.
Máte už udané všechny prostory nebo ještě hledáte vhodné kandidáty? Nepro-
jevila se při nabídce prostor současná „krize“ nebo naopak si vybíráte obchod-
níky, které chcete, aby v areálu fungovali.
Ze zájemců se snažíme vybírat nejvhodnější kandidáty pro obchody a služby,
které v naší obci chybí. Jednáme se zájemci, kteří obchodují s oblečením, s po-
třeby pro zvířata, fitness centrem, drogerií ale dalším nabídkám se nebráníme.
Byli bychom rádi, aby se nám podařilo do prvního patra umístit ještě nějaké lé-
kaře, domníváme se, že s lékárnou by to bylo dobré spojení. Pokud budete mít
zájem o naše prostory, spojte se s námi, více se dozvíte na www.blatovobchody.cz,
kde najdete i konkrétní nabídku volných prostor.
Plánujete slavnostní otevření obchodního domu, a kdy ho budou moci čtenáři
navštívit poprvé?
Jelikož nejsme jedinými vlastníky, tak slavnostní otevření neplánujeme. Jednot-
liví podnikatelé si budou od července do září postupně otevírat své prostory sami.
Doufáme, že naši zákazníci budou s novou nabídkou obchodů a služeb spoko-
jeni a těšíme se na jejich návštěvu.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám, ať se daří a čtenářům příjemné nakupování.
Martina Nejtková, redakce

Otevírací doba zůstává nezměněna, takže i přes letní prázdniny lze využít místní
knihovnu a vypůjčit si knížku na dovolenou.
Adresa: Staroújezdská 2300, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Půjčovní Pondělí 10.00 hod - 12.30 hod. a 13.00 hod - 18.00 hod
doby: Středa 10.00 hod - 12.30 hod a 13.00 hod - 17.00 hod

Pátek 10.00 hod - 12.30 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
Polední přestávka: 12:30 - 13:00 hod
tel: 281 866 828, e mail: mlkpraha21@seznam.cz

Martina Nejtková, redakce

Přijďte si společně zavzpomínat na generála Stanislava Krause, dlouholetého pana
učitele naší školy a Čestného občana Újezda nad Lesy, při slavnostní vernisáži výstavy
v sobotu 15. 9. 2012 od 10 hodin v polyfunkčním domě.
Pokud máte fotografie připomínající období působení pana učitele Krause na újezdské
škole (soukromé i školní), přineste je laskavě na Úřad MČ, kde budou hned naskenovány
pro účely výstavy. Originály vám budou obratem vráceny.
Více informací k vernisáži a výstavě bude zveřejněno v zářijovém Zpravodaji.
Předem děkujeme a těšíme se na společné setkání.

Újezdské muzeum, Úřad MČ Praha 21, Masarykova ZŠ

Schválně jsem pro nadpis tohoto
článku použil označení polyfunkčního
domu dle webu jeho provozovatele
(www.muj-level.cz). Ať chci nebo ne-
chci, ať je mi to milé nebo nemilé,
musím mít ke kulturnímu domu Prahy
21 bližší vztah. Má potenciál zajišťovat
kulturu v naší městské části a tu by
měli její obyvatelé využívat. Jinak si mů-
žeme stěžovat jen sami na sebe, že
„Újezd je noclehárna občanů, kteří pra-
cují a tráví volný čas v Praze“.

Zjednodušeně lze vyhodnotit, že za
uplynulých 5 měsíců se provozovateli
podařilo v sále uskutečnit mnoho roz-
manitých akcí pro všechny věkové sku-
piny a přivést do Újezda populární
účinkující. Návštěvnost pravidelných
sobotních diskoték je dostatečná. Bo-
hužel noční provoz přináší i určitý ne-
pořádek a vandalství. K finanční
prosperitě sálu jsou diskotéky nezbyt-
né. Návštěvnost ostatních akcí měla
výkyvy.

Například po úspěšném pořadu pro
děti s Dádou Patrasovou se dětská od-
polední diskotéka zopakovala s podob-
ně krásným programem. Ale napodru-
hé bylo krásné slunné odpoledne a ma-
minky daly přednost pobytu dětí v pří-
rodě. Finanční ztráta z akce s malou
návštěvností přijde provozovatele na
15 až 30 tisíc korun. Naštěstí tyto ztráty
již nenese Úřad.

Naplnění kapacity Levelu ztěžují různé
faktory. Obecně se snižuje návštěvnost
pohostinství a kulturních akcí. Otvírají
se další podobná zařízení. Při této dis-
proporci mezi nabídkou a popotávkou
klesá většině provozoven počet zákaz-
níků, ale neklesají náklady na prostory.
Taková konkurence již nemůže přinést
zlevnění služeb, ale ohrožuje fungování
jednotlivých provozoven.

Polyfunkční dům stojí na hlavní křižo-
vatce. projíždějící řidiči snadno pře-
hlédnou možnost zaparkovat v jeho
podzemí. Reklamní označení na domě
nesmí nadměrně snižovat pozornost ři-

dičů. Úřad MČ Praha 21 musí respekto-
vat požadavky dopravního psychologa
policie ČR. Level nemá předzahrádku,
která by lákala návštěvníky.
Terasa, umístěná do uzavřeného pro-
storu, nabízí příjemné klidné prostředí,
ale zákazník ji musí objevit, vystoupat
do prvního patra a projít domem. Na-
příklad cyklisty takový přístup určitě
odradí.

Neúspěch restaurace, během dubna
a května letošního roku, bych neměl
zdůvodňovat jen finanční krizí, polo-
hou a stavebním řešením polyfunkč-

ního domu. Původní kuchaři si nás ne-
získali. Proto s nimi nájemce ukončil
pracovní poměr a od 11. 6. 2012 vaří
v Levelu dva noví kuchaři:
Jiří Vopálka – specialista na tradiční čes-
kou kuchyni, expert na domácí stravu
s 38 letou praxí, kuchař, pro kterého
není vaření prací, ale koníčkem. V Le-
velu se stará především o spokojenost
milovníků „hotovek“.
Jiří Pohůnek, je specialista na francouz-
skou kuchyni, odborník s několikaletou
praxí v restauraci Le Patio na Národní
třídě, sběratel zkušeností nejen v čes-
kém prostředí, ale také ve Vídni. V Le-
velu se stará zejména o minutkovou
kuchyni.
V době personálních změn, počátkem
června, váznul v Levelu marketing. Je
například škoda, že se dostatečně ne-
rozšířila informace, že každé desáté
menu nebo každá desátá minutka je
zdarma. Pokud platíte například za
celou rodinu, dosáhnete jídla zdarma
poměrně rychle a z ceníku jídel si mů-
žete odečíst 10 %.
Pravidelnou klientelu Levelu lze očeká-
vat zase od září, kdy budou zahájeny ta-
neční kurzy pro dospělé i mládež,
sportovní tanec pro děti, pohybová prů-
prava dětí od 3 let, zumba, single ladies,
pilates, jóga, výtvarné a jazykové kurzy.
Určitě přivítáte snížení cen v Levelu
oproti předchozím sezónám. S dotazy
se obraťte na slečnu Červenkovou na
mobil 601 390 222 nebo na mailové

adrese: mcervenkova@muj-level.cz.
Paní Wojdylová se nedohodla s nájem-
cem na pokračování její firmy v Levelu
a taneční a pohybové studio Style stě-
huje do obchodního centra Blatov.
Dvě taneční školy v Újezdě to nebudou
mít lehké. Samotné taneční a pohybové
aktivity nepokryly v nájemném za mi-
nulé dva kalendářní roky ani polovinu
nákladů v Levelu.

Potvrzuje se, že Level potřebuje prů-
měrně 100 až 150 zákazníků denně
a jeho nabídka musí být tudíž pestrá.
Ostatně i zájmem Úřadu je uspokojit co

nejširší zájmovou a věkovou skupinu
obyvatel Prahy 21.

Přestože by pro Level bylo finančně jed-
nodušší, podobně jako pro divadelní
scény, udělat prázdniny, připravuje
provozovatel na červenec a srpen zají-
mavý program:
• Každé úterý a čtvrtek od 19 hodin

budou v sále taneční čaje za symbo-
lické vstupné 20 Kč.

• Denní příměstskou prázdninovou
školku.

• Několikadenní taneční soustředění
a pořádání závodů v profesionálním
tanci.

• Akce pro seniory ve spolupráci s pa-
nem starostou.

V době, kdy píši tento článek, probíhá
v Levelu velkoplošná projekce EUR0
2012. Obdobně budou probíhat pře-
nosy LOH z Londýna od slavnostního
zahájení 26. 7. do 12. 8. Diváci při těchto
projekcích obdrží každé třetí pivo
zdarma. Osobně se domnívám, že ce-
novou politiku nemá provozovatel špat-
nou. Jen aby nám nezkrachoval!

Provozovatel i já vítáme nápady, co dal-
šího zlepšit. Většinou se rádců ale zep-
tám: „A když zajistíme to, co navrhu-
jete, kolikrát do Levelu přijdete vy
osobně?“ Musím totiž rozlišit mezi
těmi, kteří to myslí s naším kulturním
domem dobře a těmi, kteří znají „zaru-
čenou radu“, jak zajistit, aby Level pro-
speroval, ale opomíjejí, že nejdůležitější

je vybrat si občas něco z kulturní nebo
kulinářské nabídky a osobně přijít do
Levelu.

Proto i Úřad podporuje akce v poly-
funkčním domě, jinak na něj bude do-
plácet desetitisíce měsíčně. A to by bylo
škoda. Kdy nám zas Magistrát převede
sto miliónů korun, abychom postavili
něco, co by mohlo lépe sloužit vzdělání,
kultuře a zábavě všech obyvatel MČ
Praha 21?

Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ,
správy bytů a údržby

Újezd nad Lesy bude mít další
obchodní centrum

Otevírací doba místní knihovny100. výročí narození generála Stanislava Krause
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Zdá se, že kostel. Otázkou bude, kdo výstavbu za-
platí. Cosi se proslýchá o naší radnici, možná se
složí sami věřící. A co kdyby posloužily církevní
restituce, o které se nyní politici přou?
Napadla mě v této souvislosti taková ekonomicko-
věroučná úvaha. Z evangelií jasně plyne Ježíšův
vzkaz o službě v chudobě a rozdání majetku.
O jeho nehromadění na zemi, ale v nebi. Vzkaz
o velbloudu, který snáze projde uchem jehly, nežli
boháč do království nebeského. O nechtění zpět
vzetí ukradeného, protože pro pravdu, lásku a ká-
zání netřeba budov a majetku.
Je tedy úplně jedno kdo a zda vůbec církve okradl.
Možná to byl Josef II, možná Klement I, možná
nikdo. Církve sami by především měly restituce
odmítnout.
Jenomže to by si nesměly slovo „církev“ v evange-
liích chytře překládat/vykládat ve smyslu organi-
začním, ale ve smyslu shromáždění věřících. Tak,
jak jej podle dostupných překladů nejčastěji po-
užíval i Ježíš. Podobně „nemajetnicky“ kázal i Jan

Čtenářské ohlasy a názory jsou otištěny v originálním znění bez redakčních úprav.
Ne se všemi stanovisky se redakce ztotožňuje.

prošel během posledního roku změnou obsa-
hovou, změnou formy a grafiky ve více než
zdvojnásobeném počtu výtisků, změnou distri-
buce a dostupnosti po celém Újezdě zadarmo,
změnou nabídky a ceny reklamní plochy. Zpra-
vodaj přináší ucelenější zprávy z úřadu a rad-
nice, z činnosti spolků, komisí, zájmových a ge-
neračních skupin, rozhovory a reportáře, infor-
mace a redakcí zprostředkované reakce aktu-
ální tak, jak to umožňuje jeho měsíční perio-
dicita.
Ze své minulosti převzal ÚZ systém fungování
RR, změnilo se ale její složení, pro něž byl na
rozdíl od minulých let vybrán systém zastou-

Újezdský zpravodaj
pení jednotlivých volebních uskupení. Placenou
funkci zastává tak jako v minulosti šéfredak-
torka, výkonná redaktorka a jazykový korektor.
ÚZ připravujeme do druhé etapy transformace,
uložené schváleným strategickým plánem MČ
Praha 21. Oddělí a nově definuje povinnosti
a pravomoci RR a vlastní redakce, spustí pilotní
projekt politických sloupků zastupitelů, zracio-
nalizuje využívání tištěné plochy a možnosti
elektronické verze. Vodítkem nám budou zej-
ména doporučení o.s. Oživení z projektu Rad-
niční noviny bez cenzury, s nímž jsem na jaře
letošního roku navázala kontakt.

Karla Jakob Čechová, šéfredaktorka

Od 26. dubna 2011 lze sledovat marnou snahu na-
šeho politického uskupení prosadit do Redakční
rady ÚZ našeho zástupce. Ačkoliv ostatní politické
subjekty svého zástupce v RR mají a Otevřený
Újezd je dokonce zastoupen manželkou starosty,
nám je tato možnost opakovaně odmítána. Ale
proč? Protože máme své vlastní názory? Protože
jsme kritičtí? Vždyť to je přesně to, po čem pů-
vodně politické uskupení starosty Roušara Ote-
vřený Újezd před volbami volalo, když ve svém
volebním programu, ale i v koaliční smlouvě mělo
„přeměnu Újezdského Zpravodaje na hodnotné
a pravdivě informující místní periodikum, včetně
kritiky a nápadů od čtenářů“. Co se tedy stalo, že
najednou pro kritiku v ÚZ není místo? Co se stalo,
že zastupitel P. Duchek může díky získaným vo-
lebním hlasům zasedat v zastupitelstvu MČ Praha
21, ale možnost účasti v RR ÚZ je mu opakovaně
odpírána, stejně jako předsedovi místního klubu
Ing. Lamešovi? Vždyť ÚZ není majetkem vládnoucí

.. stály u kolébky komunálních voleb v roce 2010
v Újezdě nad Lesy. Ta zastupitelská vyměnila po-
lovinu zastupitelů. Ta přímá dala lidem naději na
aktivní změny svého okolí vyslovením jejich vůle.
Možná obě nejsou dokonalé, ale jsou to pořád ty
nejlepší demokracie co znám. Horší je to však s je-
jich sestrou, lidově/občanskou demokracií.
Ta intelektuálně místo budování na věčné časy
podstrčila občanům trvale udržitelný rozvoj a pak
místo trvalé otevřenosti zavedla trvalou cenzuru.
Místo dodržování Koaliční smlouvy vnukla řeči rad-
ních úhybnou větičku: Já jsem si to vysvětlil jinak,
místo domluvy a spolupráce mezi zastupiteli ne-
chala rozkvést mocenské chování,
místo referend se na přání občanů ptala jen jed-
nou anketou nepochopitelně šířenou ve dvou ver-
zích,
místo boje za 109-ku rozprostřela od radních jen
nedůstojné tutlání a mlžení,
místo průjezdnosti zamořila „obec“ zácpou,
místo vyzrálé komunikace s občany na zasedá-
ních Zastupitelstva spustila občany nepřijaté setká-
vání u kulatých stolů, čajů o páté, veřejného fóra,

Protože velmi špatně vidím a nemohu číst,
házím nabídkové letáky rovnou do sběrné kra-
bice.
Teprve na schůzi muzejní rady mi přinesli a pře-
četli povídání Petra Duchka. V něm líčí své pu-
tování, snad v rámci 100 jarních kilometrů, za
jakýmisi pravdami a nepravdami v mém životě.
Za dlouhá léta svého života jsem si vyproduko-
val odpor k žabomyším sporům na české ves-
nici. Nebudu zaplevelovat Újezdský zpravodaj

Brouzdám vysokou neposečenou trávou a hlavou
se mi honí myšlenky. Probudil je jeden občan,
který se na mne obořil, co že to vyvádíme s tou
kanalizací. Tedy spíše to byl ten, který naplnil
džbán podobných otázek tak, že přetekl. My - opo-
zice - nevyvádíme nic. Nesmíme. Dokonce ani ne-
smíme vědět, co „vyvádí“ koalice. Do komisí ne-
jsme připuštěni. O složení rozhoduje rada. Když
se náhodou do komise dostanu, jak se mi vloni asi
omylem stalo, je komise promptně rozpuštěna
a nahrazena novou stejnou, kam již odsouhlasena
nejsem. Minulá vedení radnice vždy využívala po-
tenciálu všech zastupitelů, ať byli v koalici či opo-
zici. Pokud šlo o prospěch obce, bylo celkem
jedno, za kterou byli zvoleni stranu či hnutí. Za 20
let v Zastupitelstvu jsem nezažila, aby na zasedání
Zastupitelstva koalice, většinou s podporou nezá-
vislého zastupitele p. Dr. Sikače, odhlasovala, že
opozici neodpoví na celkem jednoduché otázky
typu - jak je to s kanalizací, zda byla přeúčelována
dotace na přístavbu úřadu, když se místo ní staví
policejní služebna, a pokud ne, z jakých peněz se
staví, jak bude zafinancována zamýšlená školka
v prostorech, kde nyní policie sídlí. Ani ve snu

koalice, je to časopis všech Újezďáků, který má re-
flektovat široké spektrum názorů, kritických při-
pomínek a poznatků, má vytvářet mimo jiné
i širokospektrální diskusi všech politických stran,
účastnících se politického dění v Újezdě. Šest po-
litických subjektů tuto možnost dostalo, sedmý ni-
koliv.
Chce se snad ÚZ vydat na cestu nechvalně pro-
slulého Rathova Středočeského magazínu?
Přitom si dovolím tvrdit, že např. přítomnost za-
stupitele P. Duchka by zcela jednoznačně po-
zvedla úroveň ÚZ, neboť své kvality a novinář-
ského ducha Duchek prokázal vydáváním oblíbe-
ného čtvrtletníku SÚL.
Dovolím si proto z tohoto místa oslovit RR ÚZ
i RMČ P21. Nebojte se jako čert kříže kritiky
a zkuste naslouchat i opozičním hlasům. Často
v nich můžete nalézt více, než byste si na první
pohled mysleli.

Ing. Jiří Lameš

Redakční rada pouze pro vyvolené, aneb kdo se
bojí Lameše a Duchka?

Kdopak by se Lameše a Duchka bál? Nevím. Toto je první publikovatelný článek, který pan Lameš do
redakce ÚZ zaslal. O tom, proč strana VV nemá v redakční radě zastoupení, jsme psali v květnovém
vydání ÚZ.
Na novinářských kvalitách pana zastupitele Duchka (VV) se zřejmě neshodneme.
ÚZ chystá od října nově zavést sloupky zastupitelů, kde VŠICHNI ÚJEZDŠTÍ ZASTUPITELÉ budou mít vy-
mezený prostor a možnost vyjádřit své myšlenky a postoje k dění v naší společnosti. Újezdský zpra-
vodaj je periodikum, kde invektivy, pomluvy, manipulace a bulvár nemají místo.

Karla Jakob Čechová, šéfredaktorka

Tři sudičky demokracie ..
místo pořádného kusu masa z posledního porco-
vání dvěstěmilionového medvěda na MHMP s vý-
směchem předhodila Újezdu n/L. jen dvou milio-
novou kost pro nejhůře obdarovanou městskou
část v Praze, místo …
Která z těch tří sudiček má dnes u nás vlastně na-
vrch, když jedni se neozvou z vděčnosti za kus
žvance, jiní nechápou co se děje a dalším je to
všechno jedno?
V takové atmosféře je pak snadné označit ty
s jiným názorem za rozdmýchávače zlé vůle
a volat po soužití „bratrů a sester“, po společných
názorech, po hledání toho, co lidi spojuje. Ale to
už tady jednou bylo.
Mírovým motorem při dosažení všech výdobytků
a lepšího bytí bylo vždy především hlavně střetá-
vání různých postojů a názorů, vzájemné tolero-
vání a uznání, nikoliv potlačování. Dále pak umění
spojování téměř nespojitelného, nikoliv násilně
slučovaného. Aktivní vyhledávání a podporování
odlišného, místo vnucování cizí vůle. Bude někdy
takto naše současné vedení radnice schopno jed-
nat?

Petr Duchek

Tak se jmenoval článek v periodiku NÁŠ REGION,
který popisoval, jak pokračuje společný program
sdružení Pražských matek, Oživení a h.m. Prahy
nazvaný „Bezpečné cesty do škol“ v Horních Po-
černicích. Smyslem programu je příjemnou for-
mou přivést děti k tomu, aby do škol mířily
bezpečně a samostatně pěšky, na kole, nebo ko-
loběžce, nebo jiným zdravým a šetrným způso-
bem. Tento program má velkou podporu místní
radnice v čele se starostkou za nezávislé Hanou
Moravcovou.
A jak jsme na tom s tímto programem u nás
v Újezdě n/L ? Vzpomněl jsem si na kulatý stůl
v září 2011 týkající se školství, kde jsem navrho-
val, aby újezdská radnice vytvořila takové pod-
mínky, aby újezdské děti mohly jezdit spolu

Bezpečně do škol
s rodiči do školy na kole, tyto kola zde mohly za-
nechat a po vyučování na nich odjet domů. Za
dobu bezmála tři čtvrtě roku se bohužel nestalo
vůbec nic. Tato podnětná myšlenka bohužel za-
padla a představitelé radnice oproti Horním
Počernicím tuto veskrze zdravou aktivitu nejen že
neprosazují, ale ani s ní do budoucna dle dostup-
ných informací nepočítají. A to je opravdu škoda.
Jestliže to jde v Horních Počernicích, proč by to
nemohlo jít i v Újezdě nad Lesy? Nestálo by za to,
zamyslet se nad tím, v areálu školy zajistit pa-
třičné prostory pro stání kol a začít prosazovat
tento program, který by udělal Újezd pro naše děti
atraktivnější i zdravější?

Ing. Jiří Lameš

Bude v Újezdě n/L. nový kostel nebo školka?

Zamyšlení
mne nenapadlo, že by něco podobného v demo-
kracii mohlo nastat.
Pravda je, že vedení radnice téměř 2 roky pracuje.
Na strategickém plánu. Strategický plán je nyní
cca 200 stran, složitě popisujících co v obci je a co
by mělo být v budoucnu. Starousedlíci to vědí
dávno, i pamatují, co bylo v minulých letech udě-
láno. Nově přistěhovalí to zjistí během krátké
doby, pokud se jich daná oblast dotýká, do roku
vstřebají i to ostatní. Pak ještě obsahuje pár úletů,
které by se obci mohly v budoucnu vymstít, nebo
nejsou vůbec realizovatelné, či důležité. Neobsa-
huje ale to podstatné a nejdůležitější. Kde a jak
získá obec finance.
Tak se dál vyhýbám dírám v silnici neposekanou
trávou a říkám si, že ti, co přijdou po těchto sníl-
cích ve vedení, to budou mít těžké. Tam, kde se zá-
měrně ztratila návaznost se do reálu vrací ob-
tížně. A fakt nevím, proč se kanalizace na tom
krátkém úseku dělá rok tam a zpátky a proč se ne-
seká na veřejných prostranstvích tráva.
Hezké léto

MUDr. Zuzana Dastychová, zastupitel za ODS

Hus a podle toho také dopadl.
Holt, když jde o prachy a moc, není ve stoletích
mnoho rozdílů.
A proto si říkám, třeba to mají místní křesťansko-
političtí zastupitelé ďábelsky promyšlené. Světská
moc by de facto „dala peníze“ na výstavbu díky
restitucím a při šikovném lobbování i z radničního
rozpočtu. Byli by tak jen světsky obdarováni a bez
„hříchu“ hromadění majetku.
Jenže kostel už je v Kolodějích, tak na co další?
I úvahy o jeho zbourání a přestěhování do Újezda
se jeví poněkud rozhazovačně. Co kdyby se tedy
moji milí kolegové naopak sami vzdali obtěžkání
majetkem a zahájili tím sbírku například pro vý-
stavbu tolik potřebné školky? Myslím, že lobbovat
pro podporu radnice by pak ani nemuseli. Spíše
by se mohli postarat o získání peněz z restitucí.
Obávám se však, že s těmi to nakonec dopadne
tak, že církve peníze krátce užijí, pak je prošu-
strují, nebo je jiní o ně připraví a mezitím k nám
dorazí islám.

Petr Duchek

Újezdský zpravodaj pravidelně přináší informace o postupující stavbě kanalizaci od čísla 6/2011, kdy
byla kanalizaci v Újezdě věnována dvoustrana tématu. Na aktuální stav jsme se zeptali paní Kozá-
kové z OŽPD P21:

Relevantní informace k příspěvku zastupitele za VV Petra Duchka ohledně stavby kostela v Újezdě
nad Lesy připravujeme do zářijového vydání Zpravodaje

-red-

K tématu projektu Bezpečně do škol uvádíme na str. 7 článek pana ředitele ZŠ.
-red-

vyvracením přerůzných nápadů pisatele.
Potřebuje-li kdokoliv získat informace z mého,
často bohužel až přepestrého života, může mi
zatelefonovat a skutečně rád se s ním setkám
v Újezdském muzeu a poskytnu mu požado-
vané informace.
Bude to ovšem ve stylu civilizovaného myšlení
civilizovaného národa na počátku 21. století.

PhDr. Miloš Schmidt

K obsahu přiloženého textu, resp. k části, která se
týká výstavby splaškové kanalizace na Novosi-
břinské a sekání trávy na pozemcích ve svěřené
správě MČ Praha 21 uvádím:

Splaškovou kanalizaci na komunikaci Novosibřin-
ská, kú. Újezd nad Lesy buduje spol. Čermák
a Hrachovec, a.s., vedoucím stavby je pan Ing.
Frőhlich, stavba je financována HMP a spol. Zavos,
s.r.o., resp. pan Ing. A. Adámek pravidelně po 14
dnech svolává kontrolní dny stavby. KD stavby se
kromě jiných pravidelně účastní i starosta MČ
Praha 21. Dne 6. 6.1012 se konal již 47 kontrolní
den stavby. Nyní je dokončena stoka E a kolau-
dace této stoky proběhne bezprostředně po do-

končení povrchů. Povrchy přebírá od stavby spol.
TSK HMP. Jedná se o složitou stavbu, staví se po
jednotlivých stokách. Spol. Čermák a Hrachovec,
a.s. požádala odbor dopravních agend MHMP
o zvl. užívání komunikace do 31. 10. 2012, resp.
31. 12. 2012 pro vybudování další části splaškové
kanalizace. O zvl. užívání Novosibřinské do konce
roku nyní rozhoduje ODA MHMP.
Ostatní povrch komunikace (výtluky) Starokolín-
ská - Novosibřinská opravuje spol. TSK a tato spo-
lečnost má dále za povinnost opravovat povrchy
komunikací např. Zaříčanská, Rohožnická, Sta-
roklánovická. Opravy povrchů místních komuni-
kací III. a IV. třídy zajišťuje odbor majetku a in-
vestic ÚMČ Praha 21.

Aktuální informace o pokračující stavbě najdete na str. 2. -red-

Spol. TSK HMP po opakovaných urgencích posekala trávu kolem hlavní komunikace, MČ Praha 21 do-
sekává trávu až k chodníku. Jinak MČ Praha 21 provádí pravidelnou jarní seč na pozemcích ve svě-
řené správě MČ Praha 21.

JUDr. Vladimíra Kozáková, OŽPD
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Po Žižkově, Stromovce a Dejvicích, jsme se vydali v úterý 29. 5. po stopách his-
torie Střešovic.
Po krátkém cestování pražskou MHD jsme vystoupili na Ořechovce a sešli do
Macharova parku, tam se usadili na lavičky a Mirka nás seznámila s historií
Střešovic a Ořechovky.
Střešovice náležely původně ke knížecím statkům, v roce 1143 byly darovány
strahovskému klášteru. Když císař Karel IV. nařídil v roce 1358 likvidaci zbytků
lesa a vysazování vinic
v pražském okolí, týkalo se
jeho nařízení zcela jistě
také Střešovic. Mimoděk
tím panovník položil zá-
klad lokálnímu místopisu,
neboť jména vinic se pro-
mítla do názvů pozdějších
hospodářských usedlostí
a přetrvala až do součas-
nosti. Jedna z nejznáměj-
ších částí Střešovic, Oře-
chovka, bývala vinicí a pak
zahradou Bořekovkou, kterou koupil kolem roku 1720 sekretář dvorské komory
Jan Kryštof Bořek. Ulice Na bateriích dodnes připomínají místa, kde v roce 1757
pruská armáda při ostřelování Prahy rozestavila svá děla.
Prošli jsme se krásnou zástavbou Starých Střešovic, obdivovali řadové domky
po-stavené v anglickém stylu i výstavné vily. Viděli jsme vily sochaře Bohumila
Kavky, malíře Emila Filly a pana Jiřího Suchého, prohlédli si z venku Loosovu
vilu, která má unikátní vnitřní architekturu. Prostor není řešen na patra, ale
jednotlivé místnosti se prolínají v různých úrovních.
Pokračovali jsme na Andělku-bývalé hospodářství Strahovského kláštera a od-
počinkový objekt pro příslušníky konventu, který je nazýván podle kaple pos-
tavené ke cti sv. andělů a prohlédli si románský kostel sv. Norberta. Zajímavostí
je, že Strahovský klášter zde již v r. 1904 vybudoval dětské jesle, tzv. Norbetium.
Naše procházka skončila v zahradnickém centru Chládek, výjimečném za-
hradnictví s moderní jídelnou v areálu, kde jsme poseděli u kávy, nebo u jídla,
prohlédli si účelně řešené prostory s pokojovými i venkovními květinami, růz-
nými dekoračními doplňky a potřebami pro zahradničení.
Někteří si podle potřeby nakoupili sazenice květin, poděkovali jsme Mirce za
její zajímavý výklad (který by se do článku nevešel) a rozešli se domů.

Eva Štrasmajrová

Ve čtvrtek 17. května v 7 hodin se vy-
pravilo 50 členů Základní organizace
SPCCH na plánovaný výlet do západ-
ních Čech. První zastávka byla v měs-
tečku Chyše na Karlovarsku, strávili
jsme krásné čtyři hodiny v zámku, zá-
meckém parku, pivovárku a útulné re-
stauraci.
Historie tohoto zámku začíná již v roce
1169, kdy zde ovšem stála pouze tvrz.
Tato byla ve 13. století přestavěna v go-
tický hrad a pokračovaly další přes-
tavby. V roce 1578 renesanční zámek,
1708 přestavba barokní, kterou připo-
míná malba na stropě jednoho ze sa-
lonů, od malíře Petra Brandla. Sou-
časnou novogotickou podobu získal
zámek v letech 1856-58.
Zámek byl v majetku Lažanských od
roku 1766. Po válce by zkonfiskován,
v roce 1996 zámecký areál koupili man-
želé Lažanští, nepřímí příbuzní pos-
ledního majitele. Zámek obklopuje ro-

Vážení přátelé a příznivci
Svazu postižených civilizačními chorobami,

přejeme Vám krásné léto plné sluníčka,
radosti a pěkných zážitků

a těšíme se na Vás, jako obvykle v září,
s náručí plnou programů.

Výbor organizace SPCCH v Újezdě nad Lesy

Dne 12. 5. 2012 jsme pod záštitou ÚMČ
Praha 21 oslavili spolu se seniory Den
matek. Oslava proběhla jako obvykle
v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici
a zúčastnilo se jí přibližně 150 seniorek
a seniorů. Také jsme přivítali pana sta-
rostu RNDr. Pavla Roušara a zastupi-
telku paní Vladimíru Juřenovou, kteří
měli ke všem maminkám velice milý
projev.
Na této akci se přestavily děti z MŠ Slu-
níčko, taneční skupina Ambra a Jan
Vízner a Lucie Palonciová s hudebně
zábavným programem „Život je kaba-
ret“. K tomuto programu bylo připra-
veno referentkami OOS pohoštění,
k tanci a poslechu hrála nám již známá

Ve dnech od 1. 6. do 10. 6. 2012 jsem se zúčastnila ozdravného pobytu v hotelu Podgorka v městečku Podgora v Chor-
vatsku spolu s dalšími 41 členy a příznivci SPCCH.
Náš pobyt provázelo příjemné slunečné počasí s výjimkou jediného dne, kdy byla velká oblačnost s kratšími přeháň-
kami.
Strava byla velmi rozmanitá, polopenze, byla připra-
vována formou švédských stolů. Jídla byla velmi
chutná a každý si mohl vzít takové množství, které mu
vyhovovalo.
Osazenstvo zájezdu se věnovalo většinou slunění, pla-
vání a procházkám. Někteříse zúčastnili výletu do
Medžugorije (Hercegovina), jiní se plavili na ostrovy
Hvar a Brač.
Ze zájezdu jsme se všichni vrátili posíleni a spokojení.
O zdařilý průběh celého zájezdu se velkou měrou za-
sloužila paní Eva, vedoucí zájezdu, které jménem
všech ostatních účastníků velmi děkuji.

Ing Jaroslava Kreuzmanová Radkovice u Přeštic

SDRUŽENÍ DŮCHODCŮ
PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ

PRÁZDNINY PLNÉ
SLUNÍČKA A DOBRÉ

POHODY

P O D Ě K O V Á N Í
Děkuji Úřadu MČ Praha 21 Újezd nad
Lesy – komisi SPOZ – za milé blaho-
přání k mým narozeninám.
Potěšilo mě.

Miloslava Jermářová

mantický park, kde je unikátní 500 let
stará lípa velkolistá. Do zámeckého
areálu patří i panský pivovar s dlouhou
historií vaření piva. Zámecké pivo se
zde začalo znovu vařit v roce 2006, po
rekonstrukci budov, po 74 letech od-
mlky. V historických prostorách pivo-
varu je i stylová restaurace a tradiční
pivnice.
Zajímavost - v roce 1917 na zámku pů-
sobil jako domácí učitel Karel Čapek.
Paní ing. Lažanská, nás provázela již
zrekonstruovanými prostorami zámku,
který má rodinnou atmosféru, její
manžel se, mimo jiné, zabývá pivovar-
nictvím. Oba manželé si zaslouží obdiv
za to, jak se svého úkolu ujali, postupně
vše opravují a uvádějí do původního
stavu.
Po prohlídce pivovaru a ochutnávce
zámeckého piva jsme v restauraci
dobře poobědvali a vydali se na další
cestu.

Pokračovali jsme do nejmenšího histo-
rického města v Evropě, do Rabštejna
nad Střelou, které má 23 stálých oby-
vatel. Prošli jsme jej a moc se nám lí-
bily roubené i hrázděné chalupy.
Po krátké zastávce naše cesta pokra-
čovala do komplexu bývalého cister-
ciánského kláštera - Plas. Jeho kořeny
sahají až do roku 1144, kdy král Vladi-
slav I. vydal pro tento klášter zakláda-
jící listinu. Barokní podobu získal přes-
tavbou v letech 1661-1739, na které se
podíleli slavní stavitelé J. B. Santini,
K. I. Dientzoffer J. B. Mathey. Výnosem
císaře Josefa II. Byl klášter v r. 1785 zru-
šen a přešel do Náboženského fondu.
Poslední úpravy byly realizovány v 19.
století knížetem Metternichem, který
celé panství koupil. Od roku 1945 spra-
vuje významnou část bývalého kláš-
tera stát.
Průvodkyně nás seznámila s historií
kláštera, se speciálním řešením zá-
kladů budovy (stojí na pilotech zapuš-
těných do vody) a vodním a vzdušným
systémem. Prošli jsme obytnou bu-
dovu mnichů, křížovou chodbu zdobe-
nou barokními freskami, kapitulní síní
a kaplí sv. Bernarda, navštívili nemoc-
niční křídlo s expozicí lékáren a jedi-
nečným barokním záchodem, zhlédly
knihovní sál, pracovnu opata, čítárnu
a zimní jídelnu.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili
v Mariánské Týnici a zvenku si pro-
hlédli kostel Zvěstování Panny Marie,
dílo stavitele Jana Blažeje Santiniho.
Objekt, který je národní kulturní pa-
mátkou, byl již bohužel zavřený.
Domů jsme se vraceli, jako vždy, plni
dojmů. Po celou cestu autobusem, tam
i zpět, nám Mirka vyprávěla postupně
o místech, která navštívíme, nebo jsme
navštívili. Moc jí děkujeme.

Eva Štrasmajrová

DEN MATEK hudební skupina „A je to“.
Doufáme, že se tato každoročně pořá-
daná akce ke Dni matek líbila všem,
kteří přišli a společně s námi strávili
toto sobotní odpoledne. Budeme se
těšit, až se příští rok opět společně shle-
dáme a připomeneme si tento krásný
květnový svátek věnovaný všem ma-
minkám.

Odbor občansko správní

SPCCH na cestách...
... po západních Čechách

... po Střešovicích

Již se stává tradicí, že ZO SPCCH orga-
nizuje nejenom pro své členy zájezd

do Chorvatska k moři a tím zahajuje
léto o nějaký ten týden dříve. I letos se
nám dařilo.
Odjížděli jsme za ošklivého, chladného

počasí a přijeli do léta. Moře sice bylo
trochu studenější, ale nikomu to neva-
dilo a každý se aspoň na chvíli ponořil
do průzračné, slané vody.
Ubytování bylo perfektní, o stravě,
která byla formou švédských stolů, ani
nemluvě. Všichni účastníci byli se vším
spokojeni.
Z hotelu přes pěší zónu přímo na pláž,
ráno chůze s holemi, abychom se na-
dýchali ranního čerstvého vzduchu,
plavání a protahování se na teplých
kamíncích, které připomínaly masáž
lávovými kameny. Podle zájmu výlety
a vycházky.
Domů jsme se vrátili všichni opálení
a v pořádku.

Eva Štrasmajrová

... do Chorvatska
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Brzo ráno v pátek 25. května 2012 se
osmičlenná výprava újezdských taek-
wondistů vydala společně se závodníky
z jiných českých týmů na cestu do
chorvatského Karlovace. Doprava byla

zajištěna autobusem a cesta započala
v 5h ráno v Dolních Počernicích, kde
nastoupil jako první újezdský tým.
Další část české výpravy nastoupila na
pražském Opatově a poslední část
v Humpolci. To již byl autobus zcela
plný a čítal téměř 50 závodníků, tre-
nérů a jiného doprovodu z celkem pěti
českých týmů. Dlouhá cesta do Chor-
vatska byla sice únavná, nicméně pro-
běhla bez jakýchkoliv komplikací a tak
jsme dorazili na místo dokonce s časo-
vou rezervou a stihli se v pořádku zvá-
žit (nikdo tentokrát neměl problém
s váhou) a poté ubytovat a povečeřet
v místní pizzerii.
V sobotu ráno jsme již vyrazili do spor-
tovní haly, kde od půl desáté začaly
boje. Jako první z našeho týmu nastou-
pil v kategorii kadetů Tomáš Řehák
a bulharského soupeře porazil 14:8.
Z Tomáše po dobrém výkonu spadla ner-
vozita a v dalším zápase si počínal su-
verénně a zvítězil 14:2. Ve třetím zápase
mu soupeř dokonce zápas vzdal za sta-
vu 9:4 pro Tomáše. V boji o finále potkal
Řehák vynikajícího soupeře, který čtvr-
tfinálový zápas vyhrál po K.O. (knoc-
koutu) soupeře. V závěru tohoto boje se

Školní rok máme za sebou a
čekají nás krásné dva měsíce
odpočinku, doufejme zpříjem-
něného slunečními paprsky.
Proč v této chvíli mluvit o zá-
vodě, který se běží „až“ v září.
Ale mluvit a psát musíme.
Vždyť předešlou větu můžeme
poopravit a napsat - Mladé
Běchovice budou „už“ za dva
měsíce! A to je tedy poslední
možnost jak doladit formu.
47. ročník Mladých Běchovic
se letos uskuteční už v sobotu
22. září. Jak jsme z posledních ročníků
zvyklí, závod zahájí v 9 hodin ti nej-
zdatnější borci narozeni v roce 1997
a 1998. Kluci poběží jeden kilometr
a děvčata 800 metrů. Krátce po nich se
na hřiště, propůjčeném panem Požár-
kem, vydá mladší žactvo (1999 a 2000).
Žáci budou zdolávat trať 800 metrů
a dívky 600 m. Na stejnou trať se v 9,40
vydají nejmladší žáci (2001-2002).
Jejich spolužačky čeká vzdálenost o 100
metrů kratší.
Nejsledovanější kategorií je běh těch
nejmenších - dětí narozených v letech
2010 a 11. Můžeme říci, že jejich první
životní start je naplánován na desátou
hodinu. Zde mi dovolte malé ohlédnutí
za minulým ročníkem. Právě při tomto

Přestože se skautské středisko neustále potýká s problémy okolo klubovny (z té
na sídlišti Rohožník jsme byli vystěhováni, v Lomecké ulici jsme pouze v provi-
zorních prostorech, o které jsme navíc nuceni dělit se s dalším kroužkem a stále
nevíme, zda i o tuto klubovnu nakonec nepřijdeme), neustále tvrdě pracujeme
na tom, abychom skautské ideály úcty k přírodě a společnosti vštípili dalším

generacím újezdských dětí.
V sobotu 19. května 2012, jsme
velmi úspěšně reprezentovali
Újezd nad Lesy ve skautském
okresním Závodě světlušek a
vlčat, když se poprvé po deseti le-
tech, naše světlušky (dívky od 7-
12let, druhé místo) a vlčata
(chlapci od 7-12 let, třetí místo),
umístili na stupních vítězů a to v
tvrdé konkurenci dalších se-
dmnácti družstev. Díky tomu po-
stupují do krajského kola.
Gratulujeme děvčatům i chlap-

cům a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole. Věříme, že díky podpoře radnice
a pana starosty, budeme moci i nadále úspěšně reprezentovat obec a věnovat se
rozvoji újezdských dětí na mravních základech skautského hnutí.

Veronika Bulířová

Skautská klubovna v Žárovické ulici leží
na pozemcích Správy železniční do-
pravní cesty (SŽDC), která nabídla po-
zemky MČ Praha 21 v rámci privatizace
k odkoupení. Rada městské části s od-
kupem souhlasila, přestože se nejedná
o částku pro rozpočet městské části ne-
významnou a to ve výši 1.759.990,- Kč.
Dle informace ze SŽDC byl privatizační
projekt zpracován, projednám přísluš-
nými orgány Ministerstva dopravy ČR
a nyní čeká na projednání ve vládě.
Vlastní objekt klubovny je ve velmi
špatném stavu. Původně se jednalo
o objekty zařízení staveniště při vý-
stavbě sídliště Rohožník s předpoklá-
danou dobou užívání významně kratší
než je nynějších 30-35 let. V současné
době je mimo provoz a to především
z důvodu narušené statiky a závad
v elektroinstalacích. Rekonstrukce ce-
lého objektu je mimo finanční mož-

TJ Sokol Újezd nad Lesy,
oddíl tenisu,

nabízí volnou kapacitu kurtů for-
mou nájmu především v dopoled-
ních a odpoledních hodinách do
17:00 hodin. Bližší informace na vý-
věsce přímo na kurtech. Pokračuje
akce studenti a žáci z Újezda stále
zdarma. Vzhledem k dovoleným je
ve vývěsce na kurtech uvedeno te-
lefonické spojení v jednotlivých ter-
mínech. Moje číslo 603 172 744
bude k dispozici od 10. 7. 2012.

František Sedlák, předseda TO

Dne 14. června 2012 se uskutečnila 5.
taneční show Tanečního Studia Style
Heleny Wojdylové a hostů, která se ko-
nala ve velké tělocvičně ZŠ Masary-
kova. Účast ta-
nečníků, rodičů,
přátel a dětí
byla hojná.
Vystoupily zde
všechny věkové
skupiny dětí od
3 do 14 let, mlá-
dež do 18 let, ale
i dospělí. Krásná

Medailové úspěchy újezdského taekwondo v Chorvatsku
Tomáš držel v těsném bodovém kon-
taktu, stav byl 1:2. Tomáš vsadil pos-
lední vteřiny na útok, zkušený soupeř si
ale dokázal vše pohlídat a ještě ze si-
tuace těžit kontra technikou. Jako další

z újezdského týmu Kangsim Dojang na-
stoupil na tatami Sebastian Sviderski
a první zápas vyhrál naprosto jedno-
značně 14:2. V dalším zápase se mu bo-
hužel již zvítězit nepodařilo. Přesto jeho

útočný styl a snaha po vítězství byla ob-
divuhodná na závodníka, který teprve
sbírá zkušenosti. Největší radost nám
udělali Mikuláš Novotný a Jakub
Šťastný, kteří oba dokázali vybojovat
zlatou medaili a to vždy po třech vítěz-
ných zápasech. Kuba patří mezi opory
našeho týmu a jeho počínání ve všech
zápasech by se dalo označit jako suve-
rénní. Jeho předností je boj v klinči (tedy
na krátkou vzdálenost) a dále výbušnost
v technikách, kdy dokáže bodovat
z první techniky. Jako čerstvý maturant
si tak Jakub oddechl nejenom z úspěšné
zkoušky dospělosti, ale též z úspěchu
na tomto turnaji. Mikuláš Novotný po
dvou vítězných bojích čekal na finále až
do večerních hodin. Obrovská podpora
nejenom našeho týmu, ale i ostatních
českých závodníků mu dodala psychic-
kou podporu a zápas dokázal přivést do
vítězného konce především díky kontra
technikám z přední nohy a boji z klinče,
na což soupeř nedokázal najít odpověď.
Medailí se blýskl na svém prvním za-
hraniční turnaji Jakub Vaníček. V kate-
gorii mladších kadetů se mu podařilo
zvítězit ve dvou zápasech a získat tak

bronzovou medaili. Prohrál až v boji
o finále, kdy nastoupil proti soupeři
s červenočerným páskem (sám má ze-
lenomodrý, tedy o 4 stupně nižší). Vy-
soký technický rozdíl byl znát a přes

Kubovou snahu měl soupeř navrch. Pos-
lední - stříbrnou - medaili získal Lukáš
Sládek, který měl však trošku smůlu,
protože jeho váhová kategorie byla
oproti ostatním poněkud méně obsa-

zená a tak ve finále narazil na českého
reprezentanta Filipa Doudu. Ačkoliv
s ním již déle než rok neprohrál, tento-
krát možná i kvůli zraněnému kotníku
ze zápasu vyšel jako poražený. Přestože

medaili nezískal Pavel Švejda, předvedl
s bulharským reprezentantem srdnatý
výkon a bojoval s nejvyšším nasazením
až do posledních vteřin.
Z jiných českých týmů bych rád upo-
zornil na výsledek Viktora Jankovského
(SK Cobra Dojang), který ziskem zlaté
medaile a hlavně vynikajícím předve-
deným výkonem získal ocenění nejlep-
šího závodníka turnaje.
Karlovac Open 2012 se zúčastnilo té-
měř osm set závodníků z mnoha zemí
(Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko,
Itálie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Slovensko, Německo, Izrael, Moldávie,
atd.) a újezdští bojovníci si v této kon-
kurenci se dvěma zlatými, jednou
stříbrnou a dvěma bronzovými medai-
lemi nevedli vůbec špatně. Jako trenér
bych je chtěl pochválit za předvedené
výkony, mladší závodníky i za odvahu
při bojích se zkušenějšími soupeři
a městké části Praha 21 poděkovat za
finanční podporu, která nám pomohla
výjezd na tento prvotřídní turnaj usku-
tečnit.

Marek Doxanský
trenér a předseda SK Kangsim Dojang

Úspěšná reprezentace obce
nemusí být jen v kopačkách…

MČ investuje do skautské klubovny
nosti MČ Praha 21, proto bylo žádáno
v loňském roce o přidělení účelové in-
vestiční dotace MHMP. Dotace přidě-
lena nebyla, proto se nyní hledá řešení,
jak zprovoznit alespoň část objektu.
Celá situace je komplikována použitím
azbestocementových desek jako obkla-
dového materiálu dřevěné konstrukce
objektu. Byl přizván projektant, který
nyní dokončuje návrh nejnutnějších
oprav. Následně budeme řešit mož-
nosti jejich zajištění ve spolupráci měst-
ské části a skautského střediska Doug-
laska, které má zájem objekt nadále vy-
užívat. Předpokládáme, že pokud bude
rozsah nutných oprav z finančního
a hygienického hlediska akceptovatel-
ný a bude schválen radou naší městské
části, tak bude možné zahájit práce
v podzimních měsících letošního roku.

RNDr. Soňa Beroušková, OMI

Jak vyhrát Mladé Běchovice

běhu rodiče nerespektovali pravidla
a své potomky doslova vláčeli do cíle.
V jednom případě byla závodnice polo-
vinu trati nesena na ruce. Chcete-li tedy
svoje děti dobře připravit na závod, tré-
nujte s nimi samostatný pohyb po hřišti.
U kategorie Nábor 0 tolerujeme, když jde
rodič vedle svého závodníka, ale roz-
hodně mu nesmí do cíle fyzicky pomá-
hat. Věřte mi, že bude mít hezký pocit
z toho, že si svoje umístění zasloužilo
a 50 metrů zvládlo. Vzdálenost 50 met-
rů čeká i děti narozené v roce 2009.
Ovšem zkušené závodníky, narozené
v roce 2008, kteří budou startovat od
10,40, čeká 60 metrů. O rok starší borci
změří síly na stometrové vzdálenosti.
Skuteční a trénovaní závodníci vyběh-

nou na trávník v 11,15, kdy si
nejprve změří síly děvčata
a kluci narození v letech 2005
a 2006 na 200 metrů a po nich
vyběhnou na trávník závodníci
(2003 a 04) na 300 m.
Závěr celého dopoledne bude
patřit v 11,45 závodu Běcho-
vická stovka pro děti s postiže-
ním. Ti budou závodit na vzdá-
lenosti 100 metrů. Pokud se
přihlásí zkušení borci s vyšší
výkonností, umožníme jim bo-
jovat na vzdálenost 300 nebo

600 metrů.
A jak se přihlásit? Jednoduše si otevřete
stránku www.mladebechovice.cz a vy-
plňte elektronickou přihlášku. Do 24
hodin vám přijde potvrzující e-mail
a svého borce si můžete najít ve star-
tovní listině. Věřím, že se opět podaří
během závodů zorganizovat setkání
starostů okolních městských částí, kteří
se ujmou, společně se zástupci spon-
zorů, předávání krásných cen a medai-
lí. V minulém roce stálo na startu 566
borců, z nichž velká část byla právě
z lehkoatletických oddílů Újezda nad
Lesy a Horních Počernic.
Krásné prázdniny plné příprav na zá-
vody přeje

Jan Jech, ředitel závodu

Taneční show měla úspěch
vystoupení taktéž předvedli hosté, ba-
letní škola Arabeska, skupina Grip,
Ambra a taneční mistři a lektoři Taneč-
ního Studia Style. Všem Vám, kteří jste

se taneční show
a kurzů zúčast-
nili, děkujeme
a budeme se
těšit na další ta-
neční sezónu
2012/2013.

Tým Tanečního
Studia Style.
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Do projektu vyhlášeného o.s. Oživení
a Pražské matky se naše škola zapojila
v roce 2010. Základní podmínkou bylo,
že veškeré podklady budou získávány
a zpracovávány dětmi - žáky školy. Vše
muselo být veřejně prezentováno a vý-
stupy byly garantovány odborníky
z řad dopravní policie, místní správy
a magistrátu.

Cíle projektu byly tyto:
1) zmapovat kudy a jak chodí/jezdí

všichni žáci do školy
2) vytipovat nejvíce nebezpečná místa

z pohledu dětí-žáků školy (ne rodičů)
3) dle četnosti vytvořit přehled těchto

míst a přes autorizovanou instituci
nechat zpracovat dopravně inženýr-
skou studii - zajištění těchto míst
jako podklad pro další postup MHMP
a odboru dopravy MÚ

4) seznámit žáky školy a veřejnost
s možnostmi jak omezit dojíždění
auty až ke školním budovám a ome-
zit dopravní kolaps především v ul.
Čentická a Polesná

V měsíci květnu, jednoho krásného
a slunného odpoledne, nastal slav-
nostní okamžik pro naše předškoláky.
Ti se totiž oficiálně rozloučili s kama-
rády a se Sluníčkem a byli slavnostně
uvedeni do řad nových „školáků“. Po
prázdninách na ně již čekají první
školní povinnosti, noví kamarádi
a nové paní učitelky. Zábavu jsme si
všichni moc užili, jelikož nás tímto od-
polednem, plným písniček, legrace
a zábavy provázela Inka Rybářová se
svým klaunem Rybičkou. Děti dostaly
nádherný dort ve tvaru školní aktovky,
který pekla jedna moc šikovná ma-
minka a který jim moc chutnal - měly
z něj opravdovou radost. Domů odchá-
zely se slavnostní šerpou a knížkou na
památku. Nejednomu z rodičů, ale
i mnohým z dětí a z nás, učitelek,
ukápla nějaká ta slza, budeme určitě
vzpomínat a rádi se všichni budeme
nadále vídat. To jsme si slíbili při slav-
nostním přípitku na závěr.
Také jsme se vydali všichni společně do
přírodního divadla v Horních Počerni-
cích na představení dětí ze základní
školy „Ferda mravenec“. I to se nám
všem velmi líbilo a všichni jsme si spo-
lečně vychutnali tento krásný kulturní
zážitek.
Svátek dětí jsme oslavili v duchu spor-
tovním – naší malou „Sluníčkiádou“,
kde jsme si vyzkoušeli deset sportov-
ních disciplín a užili si hodně legrace,

Jakou jazykovou vybaveností disponují
děti ve vaší školce před odchodem na ZŠ?
Angličtina dětí, které od nás odcházejí
na ZŠ je velice pokročilá. Dokáží vyjádřit
své myšlenky i pocity v jednoduchých
větách. Dokáží se ptát a vést dialog. Mají
zažité gramatické obraty a struktury od-
povídající svému věku. Bez problémů
nastupují na mezinárodní školy. Ty děti,
které navštěvují státní ZŠ, pak chodí do
naší odpolední družiny.

Co vás přivádí ke spolupráci se ZŠ
Polesná?
Rádi bychom poskytli možnost naučit se
dobře anglicky co největšímu počtu dětí.
V širších časových úsecích, které dru-
žina poskytuje, je prostor pro mnoho
vzorových situací, při kterých se děti ne-
snaží zapamatovat slovíčka, ale použí-

Anglická školka KinderGarten (www.kindergarten.cz) působící v Újezdě nad
Lesy v ul. Luníkovská 2454/25 připravuje od října 2012 ve spolupráci s MČ
Praha 21 a Masarykovou základní školou zřízení tzv. anglické družiny pro
školní děti do 10 let. Výuka bude probíhat 2x týdně vždy od 15 do 17 hodin.
Hodiny povedou zkušení rodilí mluvčí. Rodiče budou mít k dispozici po-
drobný vzdělávací program i průběžné informace o progresu dítěte. Zápis se
bude konat v září 2012 v základní škole.
Zřízení anglické družiny podporuje vedení MČ Praha 21 na základě výstupů
z veřejného fóra konaného18. ledna 2012 a rostoucího zájmu rodičů o výuku
anglického jazyka v základní škole. Další škola angličtiny Helen Doron Early
Englisch (www.helendoron.cz/praha9) nabízí svojí výuku v mateřských ško-
lách, v současné době působí v MŠ Sluníčko ul. Polesná 1690. V budoucnu by
mohla mít tato kvalitní výuka v mateřských školách návaznost v základní
škole.

V prosinci minulého roku byla Radou
MČ Praha 21 zřízena pracovní skupina
k problematice mateřských škol, která
měla za úkol zpracovat analýzu slučo-
vání mateřských škol pro jejich možné
sloučení do jednoho právního subjektu.
V Újezdě nad Lesy jsou čtyři samo-
statné právní subjekty, I. MŠ, Čentická
2222; MŠ Sluníčko, Polesná 1690; MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502 a MŠ Rohož-
ník, Žárovická 1653, jejichž zřizovate-
lem je MČ Praha 21. Pracovní skupina
byla zřízena proto, aby vyhodnotila,
zda možným sloučením těchto sub-
jektů do jednoho by došlo k nějakým
úsporám a pozitivním změnám.
Pracovní skupina měla toto složení:
Pavel Roušar – starosta MČ, Karla Jakob
Čechová – radní MČ, Jan Slezák – místo-
starosta MČ, ředitelky mateřských škol
– Jana Cenkrová, Ivana Huttová, Naděž-
da Kosanová, Miluše Benátská, Iva Háj-
ková – vedoucí odboru školství, kultu-

Z 1. mateřské školy
Kamarádi a zaměstnanci mateřské školy děkují všem za spolupráci a pomoc v letošním školním roce. Přejeme
Vám všem krásné léto plné slunce, pohody a odpočinku. Školákům pak držíme palce a přejeme jim úspěšné
vykročení do nové etapy života. Na mladší kamarády se již nyní těšíme opět v září nashledanou.

kamarádi z 1. mateřské školy

Akce se konala 5. června v rámci mezinárodního projektu „Mládež v akci“ na
Úřadu MČ Praha 7 v zasedací místnosti. Tato akce měla za cíl poznat se s ostat-
ními organizacemi nejen z Čech ale i ze zahraničí. Zúčastněni byli zástupci
z mládežnická organizace z Londýna, studentské zastupitelstvo Prahy 7, žákov-
ské zastupitelstvo Praha-Libuš a naše žákovské zastupitelstvo Újezd nad Lesy-
Monika Křivánková, Pavel Novák, Tadeáš Votava a Tomáš Vaníček. Prezentovali
se projekty všech mládežnických organizací. Londýnská organizace prezentovala
informace o svém klubu na pomoc dětem, který sami založili. Zastupitelé Prahy
7 a Prahy-Libuš prezentovali své dosavadní projekty a úspěchy. Naše zastupitel-
stvo také prezentovalo naše dosavadní projekty. Dále jsme ve skupinách sepiso-
vali problémy dnešní mládeže a následně je prezentovali. Tato akce se vydařila
a určitě byla prospěšná pro všechny organizace.

Monika Křivánková, 9. tř. Masarykovy ZŠ

Konec školního roku je tu a s ním i po-
slední zprávičky z mateřské školy Se-
dmikrásky. Květen i červen byl plný
dětských radostí, plný nových setkání,
dobrodružství a zážitků.
Sluníčko svítilo a tak se
všechny “ sedmikrásky“
vypravily na celodenní
výlet. Tam se rázem
změnily na princezny,
rytíře a mušketýry. Za
pár dní povedený výlet
vystřídalo krásné dopo-
ledne s újezdskými ha-
siči a všechny děti si
zase vyzkoušely, jak se
s takovou hasičskou ha-
dicí pracuje. Potom při-
šlo „noční spaní“. Naši
šikulové se těšili na
spaní ve stanech, ale protože nám po-
časí nepřálo, udělali jsme si ve třídě
jednu velkou indiánskou vesnici. Podle
příběhu indiánské babičky každý do-

Mateřské školy se slučovat
nebudou

ry, MA21 a Hana Kořínková – refe-
rentka tohoto odboru.
Sešla se celkem pětkrát (25. 1., 29. 2.,
20. 3., 16. 4. a 28. 5. 2012) a neřešila
pouze otázku slučování právních sub-
jektů do jednoho, ale i možnosti v na-
výšení kapacit mateřských škol a škol-
ních jídelen v MŠ Sedmikráska, MŠ
Rohožník a ZŠ Polesná.
V rámci vyhodnocení všech negativ
a pozitiv v oblasti ekonomické, peda-
gogické, řídící a z pohledu zákonných
postupů při slučování subjektů dopo-
ručila pracovní skupina Radě MČ Praha
21 subjekty neslučovat a spíše podpo-
rovat a rozvíjet současný stav. Rada MČ
Praha 21 tuto zprávu o vyhodnocení
projednala dne 12. června 2012 s tím,
že souhlasila se závěry pracovní sku-
piny a ukončila její činnost zrušením
pracovní skupiny k problematice ma-
teřských škol.

Iva Hájková
Odbor školství a kultury, MA21

Život v naší Mateřské škole Sluníčko na jaře
zábavy a radosti z pohybu. Nakonec
jsme si pochutnali na zasloužené
zmrzlině, která přišla všem náramně
vhod.
Další společnou akcí byl celodenní
školní výlet do doby Starých pověstí
českých a Pohádkové země skřítků
Vítězslavy Klimtové. Dětem se výlet
opravdu moc líbil a také si pochutnaly
na dobrém obědě v tamější restauraci,
dozvěděly se něco nového a měly mož-
nost se alespoň na chvíli ocitnout ve
světě pohádek, skřítků a fantazie.
Domů přijely plné nových zážitků

a všichni doufáme, že na tyto společné
chvíle budou dlouho vzpomínat.
Nyní nás ještě čeká velký táborák s opé-
káním buřtů na zahradě, na který se
také všichni moc těšíme a potom už
hurá na prázdniny, užít si společných
chvil s rodiči, babičkami, dědečky a os-
tatními kamarády.
Všem dětem i rodičům přejeme krásné
prožití prázdnin, hodně nových zážitků
a mnoho společně strávených společ-
ných chvil, které jsou pro všechny tak
velmi důležité.

Kolektiv MŠ Sluníčko

Setkání žákovských
(studentských) zastupitelstev

na Praze 7

Zprávičky z naší školičky

„Bezpečné cesty do školy“ (BCŠ) – projekt,
který stále žije …

5) vytvářet podmínky pro bezpečnější
příchod žáků do školy

Z pohledu školy byly uvedené cíle
splněny. Žáci a paní učitelky odvedli ob-
rovský kus práce při zajišťování pod-
kladů pro studii a při vyhodnocování
údajů s žáky. Velmi pomohly i drobné
nákupy pořízené v rámci projektu – výs-
tražné vestičky pro žáky I. st. školy, za-
stavovací terčíky pro učitelky a vycho-
vatelky ŠD, stojany na kola, dopravní
značky aj. metodické materiály pro
výuku. Dopravní studie byla prezento-
vána a předána k dalšímu využití jak na
MHMP tak na MÚ. Škola pravidelně or-
ganizuje v rámci „Týdne mobility“ Dny
bez aut, dopravní soutěže a další akce
spojené s dopravní výchovou a zajiště-
ním bezpečnějšího přístupu žáků do
školy.
Rádi bychom dotáhli i další připravené
akce – např. oplocené „parkoviště“ pro
kola u školní budovy v parku nebo vy-
značení páteřních přístupových cest na-
příč naší MČ směrem ke školním

budovám, kde by byly chráněni malí
chodci jak dopravním značením, tak ji-
nými dostupnými prostředky. Uvedení
v život „pěšobusů“, či „cyklobusů“,
které zatím fungují jen propagačně při
Dnech bez aut aj., vybudování prostor
pro bezpečné odkládání kol a kolobě-
žek u školní budovy v Polesné ul. a jiné.
Naplnění těchto akcí ale většinou
brání, nejen chybějí finanční pro-
středky, ale i nutnost řešit „naléhavější“
problémy (např. umístění dětí). A na
realizaci „velkých“ úprav podle do-
pravní studie chybějí nejen finance, ale
i vyřešení celkové dopravní situace
v obci, protože většina navrhovaných
opatření musí být provedena v návaz-
nosti na další úpravy.

Je toho hodně k řešení ohledně bez-
pečné dopravy našich dětí do školních
budov, ale nezbývá než společnými si-
lami tuto situaci krůček za krůčkem po-
stupně měnit

Miroslav Kurka,
ředitel MZŠ

Anglicky v družině
Masarykovy ZŠ

vají jednoduché jazykové tvary kom-
plexně. Při propracované koncepci je
také možné reagovat na osobnost kaž-
dého dítěte jak v práci s jednotlivci, tak
při volbě témat a aktivit.

Jaké jsou vaše cíle?
Rádi bychom, aby se dětem učení
jazyka líbilo a byly pevnou součástí pří-
prav i provedení. Aby se nebály mluvit,
plést se a s jazykem experimentovat. Pří-
tomnost rodilých mluvčí pak ohromně
pomáhá s citem pro danou řeč, ale také
přispívá k překonání obav z jinakosti.

Nezbývá než popřát vám hodně pilných
žáčků.

S ředitelkou KinderGarten pí Danou Ha-
milton si povídala

Karla Jakob Čechová.

stal ráno i nové indiánské jméno. V dal-
ším týdnu se víc jak polovina dětí z naší
mateřské školy chystala na školu v pří-
rodě. Na Benecku je čekala nová a hlav-

ně tajemná kamarádka Matylda, která
pro ně připravila dobrodružnou cestu.
Nikdo ale nevěděl, kdo Matylda je. To se
děti měly dozvědět až poslední den, ale

protože nás zastihla nepříjemná viróza,
museli jsme náš pobyt poněkud zkrá-
tit. Matylda viděla, že jsou naše děti
skutečně báječné, statečné a obětavé,

tak jim nechala ve
svém hnízdě alespoň
svoje malé sůvičky.
Naše děti se prý o ně
dobře postarají…
S koncem školního
roku bychom rádi po-
přáli všem dětem
krásné prázdniny plné
slunce a nových zá-
žitků, novým školákům
šťastné vykročení do
dalšího života a záro-
veň bychom chtěli po-
děkovat všem rodičům
za spolupráci a aktivní

zájem o naší mateřskou školu.

Naďa Kosanová
mateřská škola Sedmikráska
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Na konci dubna tohoto roku nás opus-
til „starý újezďák“ a jedna z nejpozo-
ruhodnějších osobností naší obce pan
Prof. RNDr. Lubor Jenšovský, CSc.
Výsledky jeho odborné práce v oblasti
chemie pevné fáze (struktura látek,
krystalografie atp.) výrazně přesáhly
hranice České republiky a byly oceňo-
vány v příslušných odborných kruzích
na celém světě. V tomto periodiku by
nemělo smysl uvádět řadu odborných
knih a publikací, kde byl autorem či

spoluautorem, a které byly později
mnohokrát citovány ve významné za-
hraniční literatuře. Tento „odborný“
nekrolog se už připravuje v příslušném
chemickém časopise.
V minulém Zpravodaji vyšlo Dvojí
ohlédnutí za panem profesorem a to
od pana Švejnohy a od profesorova
žáka kolegy dr. Sikače. Protože jsem

V ÚZ 3/2012 jsme uvedli okruh č. 1 - Školství, kul-
tura, sport, volný čas
V ÚZ 4/2012 jsme uvedli okruhy č. 2 – Sociální
a zdravotní oblast a č. 3 – Životní prostředí
V ÚZ 5/2012 jsme uvedli okruhy č. 4 - Doprava
a č. 5 - Rozvoj území, infrastruktura, majetek
V ÚZ 6/2012 jsme uvedli okruhy č. 6 - Veřejná
správa, informovanost, bezpečnost a
č. 7 Občanská vybavenost, podpora podnikání,
bydlení

Uveřejnění dokumentu zakončujeme
1. vyjádřením účastníků
2. návrhy Žákovského zastupitelstva

ad1. občané přítomní na projednávání Veřej-
ného fóra dne 18. 1. 2012 mohli na závěr ano-
nymně písemně zhodnotit průběh setkání.
Uvádíme soupis vyjádření tak, jak je občané na-
psali:

S čím jsem byl(a) spokojen(a) na veřejném fóru
� Žákovské zastupitelstvo
� S tématy
� Se snahou
� Vedení veřejného fóra
� Zájem občanů o problémy
� Výborná organizace
� Že se vše zapsalo
� Že se to konalo 2x
� Konstruktivní tón p. starosty a moderátorky
� Celkově s tímto fórem občanů a vedením MČ

P21
� Uspokojilo mě to, že fórum bylo
� Snaha o řešení a komunikaci
� Snahou řešit problémy lidí v obci 2x
� Zcela nový a koncepční přístup ke strategii

obce a zapojení veřejnosti
� Jsem spokojen s možností říct svůj názor
� Různost problémů
� Účast, aktivity

Veřejné fórum v plném znění – pátá a závěrečná část

� S ničím 2x
� S občany, kteří přišli
� Zapojení dětí (ZŠ) do diskuze = výborné,

otevřené možnosti říci názor
� Snaha o prezentaci strategie, základní infor-

mace
� Počáteční účastí

S čím jsem byl(a) nespokojen(a) na veřejném fóru
+ náměty
� S ničím. Hodinu se mluví o ničem a na sku-

tečné problémy dáte deset min. – obrazně.
Opravdu státní správa, zasedání o ničem

� Nespokojena
� Nebylo to příliš dobře zorganizováno
� Nebyla přijata veřejná rozprava
� Fórum považuji za nezdařilé
� Tato forma neodpovídá zájmům občanů, nebyl

prostor pro řešení problémů občanů
� Těžko zvladatelné řešení problémů
� Nebyl prostor pro diskuzi, mnoho napsaného

nebylo diskutováno
� Málo místa, jiný prostor pro veřejné fórum, ku-

laté stoly
� Utínání diskutujících, vyhýbavé odpovědi sta-

rosty

� Dejte svůj názor na papír, my ho pak vyhodíme
– shrnutí dnešního zasedání

� Agenda 21 je nesmysl
� Témata by měla být řešena odděleně, aby se

lépe projednala
� Nevím, zda se závažné problémy dostanou –

vejdou do TOP 14, záleží na lidech u stolu. Ob-
jektivnější je referendum jako ve Švýcarsku

� Problematika školství nebyla vůbec řešena
� Bylo projednáno minimum/nic, vzít v potaz

všechny zapsané body
� Více času na dané problémy, diskuze 2x
� Smutný pocit z vystupování řady dospělých =

nekulturní chování
� V zákoně o konkurzu je „může“ vyhlásit, prázd-

niny MŠ děti – i dítě si má odpočinout od ko-
lektivu – psychologie

� Jistá část obecenstva nechce akci pochopit
� Výstupy z kulatých stolů měly být předem

někde vyvěšeny k prostudování, není možné
v půl hodině toto stihnout.

ad2. Žákovské zastupitelstvo (ŽZ) v ZŠ Polesná
uskutečnilo v měsících prosinec 2011 – leden 2012
šetření mezi žáky školy na téma Změny v Újezdě
nad Lesy očima dětí. Výsledky prezentovali na ve-
řejném fóru 18. 1. 2012.
Návrhy jsou seřazeny podle 1. a 2. stupně dle čet-
nosti od největšího k nejmenšímu. Číslo před kaž-
dým návrhem určuje počet žáků, kteří se pro něj
vyjádřili.

1. stupeň 1. – 4. třída
186 nové hřiště; 165 více obchodů; 154 in-line
dráhy; 148 více laviček; 98 chodníky; 96 bazén;
85 nové parky; 61 kratší intervaly školního auto-
busu; 34 hokejový stadion; 29 více parkovacích
míst; 14 aquapark; 12 kino; 10 bowling; 7 obchod-
ní centrum; 5 metro; 3 bobová dráha; 3 Dinopark;
3 ČNB; 3 ZOO; 3 hračkářství; 1 více přechodů;
1 kašna do parku; 1 přírodní divadlo; 1 ohrada pro
koně;1 dům pro děti; 1 Mc Donald´s; 1 rybník;
1 dětský koutek; 1 více semaforů s policisty;
1 sportovní centrum; 1 další odpadkové koše

2. stupeň 5. – 9. třída
65 automat na jídlo; 64 zlepšit školní obědy;
57 školní bufet; 45 více využít polyfunkční dům
(posilování, diskotéky); 44 minikino; 37 skříňky na
brusle, koloběžky ve škole; 30 vstup do školy na
čip; 27 cyklostezky, chodníky, in-line; 18 opravit

díry v silnici a chodníky; 17 lepší skatepark;
17 park; 13 nové zařízení ve škole; 12 obchvat
Prahy; 11 více ramp ve skateparku; 10 osvětlení
skateparku; 10 chodníky v ulicích; 9 na křižo-
vatce u Lidlu by měla stát policie; 6 omezit do-
pravu na Novosibřinské; 6 více otevřených dnů
v knihovně; 5 oprava ulic Čekanovská a Tucho-
tická; 3 více semaforů a přechodů; 3 vyčistit
a opravit zastávky; 3 opravit zničená hřiště;
2 více odpadkových košů; 2 prodloužení dirtu ve
skateparku; 2 více parkovacích míst; 2 více hlí-
dek na újezdském hřišti; 1 semafor u přechodu
zastávka Sudějovická; 1 zrcadla ke křižovatce ul.
Chotěnovská, Toušická, Toužimská; 1 školní au-
tobus i směr Běchovice; 1 retardéry směrem od
Úval do Prahy; 1 v zimě údržba silnic a ulic, úklid
z veřejného prostranství; 1 nové pomůcky ve
škole; 1 více místa k sezení v okolí školy; 1 se-
mafor u Penny marketu; 1 chodník v ul. Čížov-
ské; 1 retardéry v ul. Domanovická

Veřejnost byla k vytváření Strategického plánu
přizvána formou šesti tématických kulatých
stolů ( září - říjen 2011), dvou veřejných projed-
návání 18. 1. a 21. 5. 2012 a formou průběžného
připomínkování ústní, písemnou a elektronic-
kou formou. Jednotliví občané i zástupci spolků
a sdružení byli přizváni do komisí Rady MČP21
a do mikrotýmů, v nichž se jednotlivé okruhy
Strategického plánu zpracovávaly. Na pracovní
schůzku nad vznikajícím Strategickým plánem
byli pozváni zastupitelé MČ P21 dne 12. 3. 2012.
Dokument Strategický plán MČ P21 pro období
2012 – 2022 byl schválen zastupitelstvem na
veřejném zasedání dne 18.6.2012.
Aktuální informace na www.praha21.cz

cyklus dokumentů připravila Zita Kazdová

Od března 2012 jsme vás na pokračování seznamovali vždy s plným a originálním zněním se-
psaných problémů – námětů, které občané sestavili u pracovních stolů Veřejného fóra, které
se konalo 18. 1. 2012. Přítomno bylo 111 zapsaných občanů, 9 členů strategického týmu MČ
(převážně vedoucí odborů), 2 vedoucí odborů nezastoupených ve strategickém týmu a 8 členů
žákovského zastupitelstva
Standardní projednávání jednotlivých okruhů formou Veřejného fóra je součást zpracovávání
strategického plánu MČ na desetileté období.
Náměty byly uvedeny tak, jak je občané zformulovali.

Ještě jedno ohlédnutí za panem profesorem
Luborem Jenšovským

v posledních zhruba dvaceti letech
dobře znal pana profesora, tak bych se
rád připojil k jejich laskavým slovům
a přidal ještě jedno ohlédnutí za
panem profesorem.
Nebyl jsem žákem pana profesora, stu-
doval jsem na jiné vysoké škole než na
té, na které pan profesor přednášel,
a též odborně jsme se míjeli. Zatímco
on se (jak již bylo výše řečeno) pře-

vážně zabýval pevnou fází, já jsem se
snažil odvodit či zdokonalit matema-
ticko-fyzikální modely předpovídající
vlastností fluidních soustav (kapalné
a plynné směsi). Pana profesora jsem
poznal někdy počátkem devadesá-
tých let minulého století. Oba jsme
totiž byli jmenováni členy Vědecké
rady Fakulty chemické technologie na

Vysoké škole chemicko - technologické
(VŠCHT) v Praze. Pro laika je nutné
uvést, že kromě řady dalších povin-
ností Vědecká rada navrhuje rektorovi
resp. prezidentu republiky (na základě
asi půlhodinového kandidátova pro-
jevu o jeho práci a následné diskuze
s kandidátem o přínosu jeho práce)
jmenovat dotyčného docentem resp.
profesorem. Pokud je kandidátův pro-
jev slabý či kandidát v následné dis-
kuzi neobstojí, tak Vědecká rada další
řízení zastaví. Pan profesor Jenšovský
patřil mezi nejobávanější oponenty.
Díky své odborné i všeobecné erudici
dovedl přesně odhalit všechna slabá
místa kandidátovy práce (nejen od-
borná, ale i stylistická a jazyková) a na-
víc byl vynikajícím rétorem. Skoro vždy
začínal větou „Abych si zasloužil dě-
kanské kafe, tak …“ (děkan je nejvyš-
ším hodnostářem fakulty a předsedá
Vědecké radě, káva se podává jako ob-
čerstvení) a tepal a tepal. Je zřejmé, že
takovýto člověk nemůže patřit mezi
nejoblíbenější, ale na druhou stranu je
velmi potřebný, nechceme-li mít ve
škole méně fundované docenty a pro-
fesory.
Je velmi těžké napsat něco zcela vý-
stižného o osobnosti tak mnohovrs-
tevnaté, mimořádně vzdělané, charis-
matické a svým vystupováním spoleh-
livě rozdělující posluchače na ty, které
ho obdivují a na ty, které ho nemají
rádi. Několikrát jsem musel i v naší
obci trochu uklidňovat pana profesora
i druhou stranu, které jsem si také
velmi vážil, a to pro vášnivý spor, který
mně obvykle připadal malicherný (vět-
šinou se jednalo o něco z dějin či ná-
zvosloví našeho Újezda). Pan profesor

dokázal být někdy velmi zatvrzelý a ne-
ústupný ve svých názorech. Na druhou
stranu jen takový typ lidí (vědců) do-
káže prosadit svůj názor. Málokde tak
jako ve vědě platí, že většina nemusí
mít pravdu. Pan profesor si mě oblíbil,
takže jsme se stýkali i po ukončení
naší zhruba šestileté činnosti ve Vě-
decké radě. Důvodem byla pravděpo-
dobně moje nekonfliktní povaha
(nikdy jsem se s ním nehádal), naše od-
borné zájmy se neprotínaly a hlavně
pan profesor si velmi vážil matematiky
a dospěl zřejmě k názoru (ať už prav-
divému či mylnému), že dělám něco
užitečného. Poznal jsem v něm široce
vzdělaného člověka, který se stále
vzdělával. Pan profesor pracoval a ex-
perimentoval ještě asi rok před svou
smrtí. Viděl jsem jeho čilou emailovou
korespondenci s kolegy ze švédské
Akademie věd. Velmi jsem ho za to ob-
divoval. Takto se chová vědec. Pracuje,
dokud to jde.

Rád bych se na tomto místě velmi
stručně vrátil k poznámce kolegy dr.
Sikače ohledně pokusů pana profesora
s látkami blízkých k výbušninám a rád
bych uklidnil obyvatele domů v okolí
Novosibřinské 594. Pan profesor byl
excelentní chemik - experimentátor,
vždy postupoval s profesionální opatr-
ností a navíc pracoval s množstvím
v jednotkách gramů. Kolegou dr. Sika-
čem zmiňovaný dusičnan amonný
(lidově ledek amonný) je samozřejmě
při nevhodném zacházení velmi ne-
bezpečná látka. Jedná se o tzv. prekur-
zor výbušnin, tedy látku, která při
zahřátí sama exploduje. Tato látka se
též významně užívá jako hnojivo (tam

je zhruba 75 procent ledku a další jsou
příměsi). Nevhodně uskladněný ledek
coby hnojivo již způsobil několik tra-
gických událostí. Asi nejznámější zneu-
žití tohoto (dále ještě upraveného)
hnojiva pro teroristické účely je vý-
buch a následné poškození vládních
budov v centru norského Osla teroris-
tou Breivikem, který k výrobě výbuš-
niny použil část z legálně zakoupených
asi šesti tun hnojiva. Naše obava, kte-
rou jsme s kolegou dr. Sikačem spo-
lečně sdíleli, se spíše týkala osudu
chemikálií po smrti pana profesora.
Pan profesor si však byl jistý, že v tom
případě bude umět jeho manželka
(zkušená chemička) zlikvidovat všech-
ny chemikálie dle platných předpisů.
Tak toliko k uklidnění blízkých i lehce
vzdálených sousedů pana profesora.

Ještě dávno před zavedením titulu
Čestný občan jsme se s kolegou dr.
Sikačem snažili nalézt nějakou formu
ocenění pro pana profesora. Přece jen
není mnoho lidí v naší obci, jejichž
jméno je v příslušných odborných kru-
zích známé i na druhé straně země-
koule. Neuspěli jsme. Jednak jsme se
asi málo snažili, ale dle mého byla hlav-
ním důvodem určitá výše popsaná
kontroverznost osobnosti pana profe-
sora, která způsobovala výhrady ně-
kterých vlivných lidí k tomuto kroku.
Jsem však přesvědčen, že kdyby hypo-
teticky existovala deska obsahující
jména významných osobností naší
obce, tak jméno pana profesora Lu-
bora Jenšovského by tam určitě bylo
na nějakém čestném místě.

Petr Voňka,
profesor na VŠCHT Praha,

zastupitel za ODS
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V těchto několika řádcích popsat co
zahrada v červenci a srpnu potřebuje
a co máme udělat je velmi obtížné.
Proto rady budou v heslech:

- pro zalévání si zabezpečíme dosta-
tek odražené vody v nádržích nebo
sudech, zásadně nezaléváme přímo
z vodovodu, pro rostliny je studená
voda přímo jed a neprospívá jim ani
chlor, který upravená voda obsahuje

- u jádrovin provádíme letní řez
- zřizujeme ptačí napajedla
- seřezáváme pnoucí růže, u keřových

průběžně odstraňujeme odkvetlé
květy

- vodní nádrže jsou líhní komárů,
proto je, pokud máme možnost, za-
krýváme, u otevřených podobné pří-
rodním si pořídíme „Zlaté rybky“ – ty
velkou měrou zlikvidují vylíhlé kukly
a larvy komárů. Chov rybiček je
možný pouze bez insekticidů, které
zabijí vše živé.

- pro opakované kvetení některých
trvalek (chrpa, ostrožka) pečlivě od-
straníme odkvetlá květenství, rostli-
nu okopeme a přihnojíme

- kypříme povrch půdy na záhonech
se zeleninou i okrasnými květinami.
Okopáváme po každém dešti či větší
zálivce, bráníme tím i růstu plevelů.
Tuto práci si ušetříme tam, kde
máme nastýlku mulčem

- pečlivě zaléváme trávník i rostliny
v nádobách, aby se závlaha dostala
až ke kořenům

- v parných dnech plevele neklíčí
- po sklizni prořežeme angrešt i rybíz,

odplozené výhony maliníku uříz-
neme až u země

- po odkvětu keřů v létě kvetoucích
zbavíme keře starých výhonů až
k novým silným výhonům – čimiš-
ník, komule, magnólie, vajgélie

- v srpnu zakládáme nové záhony ja-
hodníku, dle zkušeností kupujeme
pouze kvalitní rostliny u odborníků.
Od známých si většinou přineseme
i různé choroby, které nám pak při-
nášejí zklamání.

- v druhé polovině léta sestřihneme
letničky v nádobách - petúnie, lo-
belky, aby nám obrazily a ještě kvetly
a pokojovky pěstované na kmínek –
ibišek, fikus benjamin, kde tvaru-

Zahrádka
o prázdninách

V minulých číslech jsme psali o způso-
bech páchání trestné činnosti na na-
šich seniorech, dnes bych Vás rád touto
cestou vyzval k opatrnosti a ke spolu-
práci s policií ČR a upozornil na dva pří-
pady, které se staly v našem obvodu.
Jedná se o téměř totožné případy. Pa-
chatel vždy vystupuje buď jako soused
seniora, nebo jako jeho příbuzný sou-
seda (zpravidla syn souseda). Vždy vy-
práví stejnou historku, že jej jako
zastavila policie ČR a po provedené
kontrole mu naměřili alkohol v dechu
a teď po něm vymáhají peníze buď na
pokutu, nebo na úplatek, aby nepřišel
o zadržený řidičský průkaz. Vždy prosí,
že je to choulostivá záležitost a zda by
se o tom nemohlo mluvit v domě se-
niora. Vždy slibuje, že peníze vrátí.
Pokud se dostane touto lstí do domu
seniora, vyláká z něj buď více peněz,
nebo zjistí, kde má peníze senior us-
chované a pomocí lstí pak o ty peníze
seniory připraví. V době jednání se se-
niorem tohoto vyláká do jiné místnosti,
kdy může případně jeho „komplic“

vniknout nepozorovaně též do domu
a odcizit potom peníze.
Šetřením byl zjištěn tento popis pacha-
tele: výška něco mezi 175 cm až 185
cm, světlá pleť, vždy řádně oholen,
slušně oblečen buď do barevných kra-
ťasů a světlého trička nebo do černé
bundy, vždy má na hlavě nějakou při-
krývku (kšiltovka nebo čepice bez
kšiltu), mluví plynule česky, bez pří-
zvuku a bez zvláštního znamení. Pokud
by se s podobným popisem pachatele
někdo z Vás setkal, v žádném případě
nezvěte tuto osobu k sobě domu, a v žád-
ném případě jí nepůjčujte žádné peníze,
nebo kdo by měl k možnému pachateli
bližší poznatek, kontaktujte prosím
místní oddělení policie MOP Újezd nad
Lesy 974 859 770, nebo 731 195 185.

V měsíci květnu 2012 byl zaznamenán
pokles trestné činnosti oproti stejnému
období roku 2011. Opětovně bylo přijato
bezpečnostní opatření zdejším odděle-
ním, tak jako minulý měsíc, ve formě
pořádání mimořádné dopravně bez-
pečnostní akce se zaměřením na vyhle-
dávání trestné činnosti spojené s do-
pravou, dále pak vyhledávání celos-
tátně hledaných osob a věcí. V současné
době se nám daří situaci na úseku
trestné činnosti stabilizovat.
V květnu 2012 bylo zaznamenáno
v celém obvodu MOP Újezd nad Lesy
celkem 32 trestných činů, což je o 4
trestných činů méně než v předchozím

roce za stejné období. Na úseku spá-
chaných přestupků je situace téměř
stejná. V květnu 2012 bylo zazname-
náno celkem 21 přestupků, což je o 2
méně než za stejné období roku 2011.
Skladba páchání trestné činnosti je
prakticky stejná jako v uplynulých le-
tech. Nadále se průběžně provádí do-
hled nad silniční uzávěrou v ul. Novo-
sibřinská a přilehlých ulicích, kde bylo
uloženo za květen 2012 celkem 68 blo-
kových pokut.
Co se týče obvodu části Újezda nad
Lesy, je statistika následující:
V květnu 2012 bylo zaznamenáno cel-
kem 14 trestných činů, což je stejně jak
za stejné období roku 2011. Ve třech pří-
padech se jednalo o vloupání do moto-
rového vozidla, ve dvou případech
o vloupání do rodinných domů, ve dvou
případech o krádež kola. Ve třech pří-
padech se podařilo zadržet pachatele
trestných činů a to za řízení motoro-
vého vozidla pod vlivem návykové látky
ve dvou případech a v jednom případě
za krádež v OD. V ostatních případech
se jednalo o drobné krádeže či pod-
vodné jednání.

Střípky z policejní práce v praxi za
uplynulý měsíc

Alkohol za volant nepatří
To, že alkohol za volant nepatří, se pře-
svědčila 43letá žena, kterou kontrolo-
vala hlídka policie MOP v Újezdě nad

Lesy dne 25. 5. 2012 v brzkých ranních
hodinách ul. Starokolínská v Újezdě nad
Lesy, když řídila osobní motorové vo-
zidlo značky VW. Během kontroly bylo
zjištěno, že žena před jízdou požila al-
koholické nápoje. Následným měřením
byla zaznamenána hodnota 1,40 pro-
mile alkoholu v dechu. Po řádném pro-
věření a zajištění důkazů byl spis
realizován ve zkráceném přípravném ří-
zení se sdělením podezření.

Řízením pod vlivem alkoholu se ne-
vyplatilo
To, že řízení vozidla pod vlivem alkoholu
se nemusí vyplatit, se přesvědčil 48letý
muž, kterého zkontrolovala hlídka poli-
cie MOP v Újezdě nad Lesy na parkovišti
před OD Lidl dne 20. 5. 2012 v odpoled-
ních hodinách, když řídil osobní mo-
torové vozidlo značky Škoda Felicia.
Během kontroly bylo zjištěno, že muž
před jízdou požil alkoholické nápoje.
Následným měřením byla zazname-
nána hodnota 2,68 promile alkoholu
v dechu. Po řádném prověření a zajiš-
tění důkazů byl spis realizován ve zkrá-
ceném přípravném řízení se sdělením
podezření.

Pár dobrých rad na závěr
Právě začíná sezóna dovolených a mno-
zí z Vás se chystají užít si zaslouženou
dovolenou mimo domov. Někteří do
zahraničí, a jiní někde v tuzemsku. Mys-
líme si, že je dobré zabezpečit svůj ma-
jetek ať movitý či nemovitý a dodržovat
několik základních pravidel.
� Odjet na dovolenou pokud možno

tak, aby si toho nikdo z okolí nevšiml.
� Omezit sdělování v okolí kdy, a na jak

Rok s rokem se sešel a nadešel ten výjimečný den, kdy skřítkové z újezd-
ského lesa vylezli ze svých lesních skrýší a připravili si pro děti spoustu za-
jímavých úkolů.

Tato již tradiční dětská akce občanského sdružení Rarášek se uskutečnila první
červnovou neděli a na start mezi 14:00 – 17:00hod se vydalo celkem 294 újezd-
ských dětí s doprovodem. Aby se skřítkové nelekli tak velkého počtu účastníků,
děti byly na trasu vypouštěny ve skupinkách a v časových intervalech.
Samotné čekání na start bylo pro děti více než zábavné – na multifunkčním hřišti
v Čentické ulici probíhal nabitý program, během kterého se děti od raráškových
cvičitelek naučily různé nové tanečky, několikrát se podařilo roztancovat i ma-
minky a několik šikovných tatínků. Pro děti byly připravené v místě startu i po-
hádkově laděné soutěže, nechybělo ani oblíbené malování na obličeje a rodiče
jistě přivítali stánek s občerstvením. Zkrátka během čekání na start se nikdo ne-
nudil

Kdo se vydal na trasu dlouhou cca 2 kilometry mohl cestou lesem potkat 7 lesních
skřítků, kteří potřebovali pomoc s krmením ptáčků, sušením hub, tříděním od-
padků….. úspěchy dětí skřítkové dětem zaznamenali do jejich registračních kar-
tiček.
Komu se podařilo splnit všechny úkoly skřítků, tomu strážce pokladu a jeho po-
mocnice víla otevřeli dřevěnou truhlu s pokladem skřítků.
Truhla se večer zase zavřela a skřítkové se opět schovali do svých lesních domovů,
aby zase příští rok na začátku června mohli mezi děti přijít.

Další akcí Raráška o.s. bude koncem září 2012 čtvrté újezdské kolodění – dětské
závody na všem, co má kolečka. Těšíme se na vás!
Zvláštní dík patří cca 20-ti maminkám dobrovolnicím z Raráška, bez kterých by
to zkrátka nešlo.

Iva Taške

Bezpečnost 21
dlouho odjíždíte

� Odjezd by měl probíhat rychle a bez
upoutávání pozornosti.

� Pokud možno nezatahovat žaluzie,
závěsy či rolety a vše ponechat tak,
jak to obvykle děláváte.

� Požádat někoho z rodiny, aby pravi-
delně vyprazdňoval poštovní schrán-
ku, pravidelně větral, pokud máte kli-
matizaci, tak neprogramovat, aby ve
vedrech byla spuštěná.

� Nenechat nikde na viditelných mís-
tech (balkón, terasa, zahrada) pově-
šené prádlo apod.

� Pokud možno využit elektrický ča-
sový spínač pro pravidelné spouštění
světel, lampiček, rádia či televize.

� Pokud máte možnost, je vhodné vy-
užít EZ (elektronické zabezpečení)
s možností odeslání informace na
PCO (pult centralizované ochrany).

� Pokud možno neponechávat doma
cennosti (drahé věci, šperky, finanční
hotovost apod.). Co nemůžete zajistit
mimo domov, je dobré mít tyto věci
pojištěné a řádně zadokumentované.

Je dobré se dále informovat na inter-
netu, kde lze nalézt spoustu užitečných
rad, jak zabezpečit svůj majetek před
odjezdem. Všem obyvatelům našeho
obvodu přeji hezkou dovolenou.
Jako pokaždé se na závěr obracím se na
občany obvodu Prahy 21, aby v případě
podezřelého jednání neváhali a volali
na linku 158, která je bezplatná nebo
přímo zde na místní oddělení 974 859
770 a podíleli se tak na zlepšení bez-
pečnostní situace v našem obvodu.

Npor. Ing. Vladimír Fober
vedoucí oddělení

jeme a prosvětlujeme korunku
- vánoční kaktus – pokud toužíme po

bohatém květenství, musíme mu
v srpnu poskytnout období klidu cca
4 týdny, kdy ho přestaneme pos-
tupně zalévat, umístíme ho na slunné
stanoviště a odstraníme veškeré ne-
vyzrálé vrcholové články, na těch
nám květy nenasadí.

- v srpnu řízkujeme muškáty, které
zakoření i ve vodě, z řízků odstraníme
zárodky květů, část ve vodě musí mít
listové paždí, kde nám vyrostou ko-
řínky. Zakořeněné řízky vysadíme do
květináče se substrátem pro balkó-
nové rostliny

- pokud jste milovníky zimostrázu =
buxusu, pak v srpnu napícháme 10 -
15cm dlouhé větvičky všech druhů
a kultivarů do zeminy ve studeném
pařeništi nebo květináči (přes zimu
zapustíme do země) na stíněném
místě s pravidelnou závlahou. Pozor
na přemokření a zahnívání řízků. Do
podzimu zakoření a na jaře můžeme
vysazovat

A nakonec je téma, na které jsou roz-
dílné názory, zda popínavky domu
škodí či neškodí.
Břečťan popínavý nebo loubinec trojla-
ločný vyvolávají diskuze o škodlivém

působení na omítku domu. Obě
rostliny se však pouze povrchově při-
držují zdiva přísavnými ploškami
úponků. V žádném případě nenarušují
omítku ani zdi, nezadržují v nich
vlhkost. Mimo to se listy skládají přes
sebe podobně jako tašky na střeše
a chrání tak povrch zdiva jako izolace.
Břečťan roste pomaleji, přes zimu ne-
opadává, je nenáročný na prostředí,
loubinec je mírně náročnější, na pod-
zim shazuje listy, ale roste rychleji. To
jsem vyčetla.

Pár rad na prázdniny končí a opět se
s Vámi, čtenáři setkáme v září na strán-
kách Zpravodaje.

Výstava:
V prvých dnech měsíce října připravu-
jeme výstavu ovoce a zeleniny, těšíme
se na vaší účast a to jak vystavovatelů,
tak i návštěvníků.

Našim příznivcům připomínám inter-
netové stránky našeho spolku, najdete
je pod názvem www.kvetyujezda.ic.cz.
Všem čtenářům přejeme krásné letní
měsíce, každému počasí dle jeho přání.

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

Cesta za pokladem
skřítků IV.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ
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Navš�vte zeš�hlovací a omlazující  salon 

v Újezdě nad Lesy

Náš salon se zaměřuje na tzv. přístrojovou kosme�ku
a masérské služby. Nabízíme Vám kvalitní služby za velice
přístupné ceny s použi�m špičkových přístrojů a značkové
kosme�ky. Nabízíme  následující služby: 
- kavitace (bezbolestná liposukce)
- radiofrekvence - obličejová i tělová 

(odstraňování vrásek, celuli�dy, strií a jizev)
- presoterapie (přístrojová lymfodrenáž)
- klasické, sportovní, relaxační a exo�cké masáže
- solárium

Více na www.praha-kavitace.cz nebo na tel. 723 113 626

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

NOVĚ OTEVŘENÉ ORDINACE
DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice

DIABETOLOGIE MUDr. B. Diepoltová 604 887 365

ENDOKRINOLOGIE MUDr. M. Weichetová 734 130 778

tomas.majer@atlas.cz  www.pokryvacstvimajer.cz
tel: 722 576 906, 774 571 774

POKRÝVAČSTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ
TESAŘSTVÍ

REKONSTRUKCE STŘECH
OPRAVY STŘECH

IZOLATÉRSKÉ PRÁCE
NÁTĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

MONTÁŽE STŘEŠNÍCH OKEN VELUX, FAKRO
STŘEŠNÍ ŠINDELE

VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU
Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle vašeho zadání.

Nyní AKCE 30% SLEVA NA:
- OHRANĚNÉ NAFORMÁTOVANÉ DÍLCE DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
- VÝBĚR Z 300 DEKORŮ, 
- LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB
- cena je bez montáže a vrtání (možno dodat).

Domestav, www.kovaninabytkove.cz, M: 776 334 190
Osobní odběr: OC6, Plzeňská, Sokolovská, ČM

Fotbalový klub FK Újezd nad Lesy hledá nájemce
pro „RESTAURACI NA STADIÓNU“ od léta 2012.

Případné zájemce žádáme o přípravu podrobného podnikatelského
záměru, zejména popis zaměření restaurace, typ kuchyně atd...
V případě zájmu prosím kontaktujte pana Jiřího Borovičku,
tel. 777 320 047, který si s Vámi sjedná schůzku. 

Krámeček pro DomečekKrámeček pro Domeček
roh Chotěnovské 680 / Zaříčanská (vchod)

Provozní doba PO-PÁ: 8-12 — 14-17 h SO: 9-12 h  NE: zavřeno

Tel: 777 255 953 e-mail: kramecekprodomecek@seznam.cz

NOVĚ:NOVĚ: PAPÍRNICTVÍPAPÍRNICTVÍ ���� ŠKOLNÍ POTŘEBYŠKOLNÍ POTŘEBY

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
SECHTER s.r.o., Újezd nad Lesy
Tel.: 608 426 200, e-mail: Sechter.sro@seznam.cz
• Sádrokartonové systémy, podhledové systémy
• Půdní vestavby a malby, prostorové konstrukce
• Skleněné příčky a skleněné sprchové kouty

PRODÁM velice levně • 2 knihovny z ořechového dřeva
a 1 z dubového dřeva do ½ prosklené (š 130 x v 120) • Rozkládací
stůl z ořechového dřeva a 4 polstrované židle • Vyřezávaný nábytek
selský (stůl + 3 židle + lavice)    Tel.: 281 971 603, 732 155 971

Zdravotní sestra s 9-letou praxí nabízí 
hlídání dětí od 0 do 10 let, tel.: 739 461 808,

danacizkova54@seznam.cz

KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (červenec a srpen 2012)

7. 7. sobota
Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Výstava – stálá expozice a „Výtvarné práce dětí od 3 do 15 let na
téma Pohádky našich babiček“.
Muzeum bude otevřeno přes prázdniny každou sobotu.

11. 7. středa
„Čaj o páté se starostou“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar

21. 7. sobota
Okolo Vidrholce 13. Ročník
Okrašlovací spolek Klánovice pořádá setkání a jízdu historických vo-
zidel. Přejímka v 9.00 hod., start ve 12:30 hod u Hotelu Smolík,
Staroklánovická č.p. 204. Přihlásit se mohou auto moto do r. v. 1950,
ostatní po dohodě, kontakt 607681906, chromsmalt@gmail.com

28. 7. sobota
Pojeďte s námi na kolech - cyklovýlet
Sraz v 10:00 hod před ÚMČ Praha 21, cíl - Úvaly; Čelákovice (muži se
dušují, že dámám – i cizím – přes zdejší most u zdymadla kola pře-

nesou); Káraný; Stará Boleslav (návštěva restaurace V Pivovaře
– vyhlášená české kuchyně, pivečko, trampolína; venkovního pose-
zení – nedaleko restaurace je i skvělá cukrárna!); Lázně Toušeň;
Mstětice (golf ); Horní Počernice; Klánovice; MÚ - konec výletu – cca
50 km. Pohodlným tempem, v kolektivu přátel, více méně rovinou.
Srdečně zve Komise volnočasových aktivit ÚMČ Praha 21, která se
touto cestou zpětně omlouvá za uvedení chybného časování minu-
lého výletu v ÚZ.

29. 7. neděle
Pohádková procházka lesem
Start je od 15:00 do 16:00 hod, na konci sídliště Rohožník u lesa,
silnice na novou zástavbu Květnice a pak Sibřinu.
Jedná se o nedělní procházku„Újezdským lesem“. V lese na děti
bude čekat mnoho úkolů a obrázků z pohádek. Předběžná rezervace
na tel: 721 407 074 nebo e mail: info@baby-centrum-praha.cz .
Srdečně zve Baby centrum Podmořský svět

11. 8. sobota
Pojeďte s námi na kolech - cyklovýlet
Sraz v 10:00 hod před ÚMČ Praha 21, cíl - Klánovice nádraží (odjezd
vlaku směr Kolín 9.39 hod). Vlaková stanice Kolín; Libice nad Cidli-
nou (trocha historie u Památníku Slavníkovců pod hradištěm); sou-
tok Labe s Cidlinou; podél vody do Poděbrad (zastávka na občer-
stvení a odpočinek); Sokoleč; bude-li vůle a čas přidáme i Vítězov

s Památníkem bitvy u Kolína (na kopečku); vlaková zastávka Kolín-
zastávka – odjezd na Prahu. Nádraží Klánovice; MÚ - konec výletu –
cca 40 km (s památníkem a kopečkem u Vítězova). Pohodovým
tempem, mezi přáteli – dobrodružství s vlakem.

22. 8. středa
„Čaj o páté se starostou“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar

5. 9. středa
„Čaj o páté se starostou“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar

placená inzerce
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MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� recyklát, tříděná zemina

�� přeprava materiálu

�� multikára, avia, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz
mobil: 603 242 142
tel.: 281 931 419
fax: 281 931 512

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., Na Jarově 4, Praha 3, tel.: 603 449 506, 246 030 670 (10.00 až 16.00 hod.)

e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

phone.újezd.net

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

Ú
placená inzerce

s

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
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

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

� 603 505 987

VŠE KOLEM DOMU 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

Dopřejte si příjemnou relaxační
nebo sportovní masáž. 

Nově zavedené v „Kadeřnictví  Plhovská“.
Plhovská 1507 
Praha-Újezd nad Lesy
Nabízíme také možnost masáže  v soukromí 

u Vás doma.
Zaváděcí cena relaxační masáž  zad +šíje

285,- / 45 min.

Objednávky na t.č. 739 072 866

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

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

Rádio
Herní konzole
a další
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV
Antény
Satelit
DVD
HiFi

Vodoinstalatérské a topenářské práce
vodovodní a kanalizační přípojky, čištění
kanalizace, odpadů a prohlídky odpadů
kamerou
Tel.: 721 354 413 Miloš Diviš, Úvaly



ŠKOLIČKA KVĚTINKAŠKOLIČKA KVĚTINKA
ÚJEZD NAD LESY

Chotouchovská 1064
Pro nově zapsané dě� sleva 20% na školné!
V naší Školičce chceme nabídnout dětem a rodičům
vstřícné prostředí, zajis�t dětem dostatek
mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich
ak�vnímu rozvoji a učení v úzké spolupráci s rodinou.

• Soukromé předškolní zařízení od 2 let
• Otevřeno po-pa 7.00-18.00 h vč.prázdnin
• Denní režimy od 4.400,- Kč
• Noční a víkendové hlídání
• Kroužky: Jóga, Zumba, Logopedie, AJ, Byl jed-

nou jeden život, Sauna
• Hudební škola Yamaha
• Odborný pedagogický tým

www.skolickakve�nka.cz
mobil: 722 959 616

michaela@skolickanazamku.cz

KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť • ooddppaadd • ppíísseekk • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa • kkůůrraa
ppřřeevvoozz ssttrroojjůů • tteerréénnnníí úúpprraavvyy • nnaakkllaaddaačč
• ddoopprraavvaa bbeettoonnoovvýýcchh ssmměěssíí

VVíítt KKRRÁÁLL,, ŠŠeessttaajjoovviiccee,, vviittkkrraall@@vvoollnnyy..cczz

602 260 264

Soukromá školka 
MINISVĚT U KRTEČKA
Lovčická 322, Praha 9 – Klánovice

Nabízíme Vašim dětem kvalitní služby  
za dostupnou cenu. Naše školka je zařazena
v rejstříku MŠ MŠMT. Výuka dle ŠVP, osobní
přístup, ZOO koutek. Měsíčné školné pro celo-
denní program 6.500 Kč.

Bližší informace na tel.čísle 
736 769 720, 731 182 122
h�p://www.minisvetukrtecka.cz/
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distribuce

V pátek 8. června 2012
proběhl v polyfunkč-
ním domě Level III. roč-
ník Újezdské taneční
přehlídky. Diváci mohli
shlédnout spoustu krás-
ných vystoupení růz-
ných tanečních stylů.
Na tanečním parketu
se vystřídali tanečníci
různého věku, od ma-
lých andílků z Podmoř-
ského světa, roztles-
kávaček z Běchovických včelek, děvčat z taneční školy HIT z Dol-
ních Počernic, tanečnic z baletní školy Arabeska, přes slečny z ta-
neční skupiny Ambra, zástupce tanečního studia Style, sympaťáky
z taneční skupiny Crowners Unity až po organizátorky akce z ta-
neční skupiny Grip. Rodiče a jejich děti se mohli nechat inspirovat
několika tanečními styly, jako jsou roztleskávání, standardní a la-
tinskoamerické tance, balet a moderní scénický tanec. Příjemným
překvapením letošního ročníku byla taneční skupina Crowners
Unity, která svým vystoupením zpestřila přehlídku pro mnohé nez-
námým tanečním stylem C-walk.
Divákům se opět podařilo vytvořit příjemnou atmosféru a podpořit
svým potleskem všechny tanečníky k báječným výkonům. Pro ně-
které to bylo první vystoupení před veřejností a věříme, že ne po-
slední, neboť všechny odtančené skladby si potlesk diváků opravdu

zdirad.pekarek@re-max.cz

� 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek
Váš realitní makléř pro tuto oblast.
Znám to tady, protože zde 15 let bydlím.

Taneční přehlídka roztančila Újezd

zasloužily. Zároveň doufáme, že se přehlídka divákům líbila a že se
i příští rok přijdou podívat, co nového se tanečníci naučili, jaké
skladby pro ně choreografové vymysleli a co s nimi lektoři v uply-
nulém školním roce secvičili.
My, taneční skupina Grip, organizujeme Újezdskou taneční pře-
hlídku ve snaze ukázat veřejnosti, že tanec má v Újezdě a okolí své
místo. Šanci předvést se dostali nejen profesionální tanečníci, ale
i ti, co s tancem teprve začínají. Na všech vystupujících však bylo
vidět, že tanec mají rádi a že jim přináší radost. Doufáme, že u tance
i nadále vydrží, že k nim přibudou další a že se s nimi všemi se-
tkáme za rok na dalším ročníku Újezdské taneční přehlídky. Všem
zúčastněným ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na shledanou!

Za taneční skupinu Grip
Lenka Murtingerová

placená inzerce
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