
PRAHA
21Újezdský

zpravodajoficiální měsíčník městské části 
praha 21 - Újezd nad Lesy

květen 2015

Jaro je tady

Válka 

na novou školu!

70 let od konce

Máme 25 milionů 



Mìstská èást Praha 21,

MULTIFUNKÈNÍ 
SPORTOVIŠTÌ

tancování s pejsky
kouzelnické vystoupaní
hudební kapela Univers
skákací hrad
velká klouzaèka
projížïka na koních
malování na oblièej
dopravní høištì mìstské policie
soutìže a dílnièky pro dìti
dobré jídlo a pití

oslavou

pro MŠ a ZŠ
od 9:30 do 12:00

od 13:00 do 19:00
pro veøejnost

Na co se mùžete tìšit:

slavnostní zahájení ve 14:00 hod

pátek 29. kvìtna

spojenou s

Na akci bude také probíhat SBÌR TEXTILU pro charitu
obuv, obleèení pro všechny vìkové kategorie, deky, hraèky  atd.

Odbor životního prostøedí a dopravy

Bublinová show Matìje Kodeše

Moderuje a zpívá VLADIMÍR HRON

ve spolupráci s oddìlením grantù a místní Agendy 21

Vás srdeènì zve na



3

EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři,
jaro začalo v Újezdě nad Lesy pořádně zostra. 
A to nejen na radnici, zastupitelstvu či v redakci 
Zpravodaje, o čemž se budete moci na následují-

cích stránkách přesvědčit.

Máte v rukou první číslo nové verze Újezdského zpra-
vodaje, které vám přináší nový formát, novou grafiku, 
nové rubriky a jak věříme, pomalu i nový obsah. Do 
budoucna se chceme soustředit na kulturní a spolkové 
dění v Újezdě a také na obecní historii. První ochutnávky 
přinášíme již v tomto čísle, v těch dalších se můžete těšit 
na ukázky z kronik, historické reportáže a především 
rozhovory s pamětníky a starousedlíky.
 Co ve Zpravodaji v žádné době nesmí chybět, jsou 
osobní půtky, drby a politické polemiky. Sám jsem se 
o tom přesvědčil během pouhých pár dní, během nichž 

jsem začal pro Újezd pracovat. Vše zmíněné najdete 
i v novém čísle – pro někoho v možná nečekaných podo-
bách. A bude to gradovat.

Jinak v čísle doporučuji novinky 
ze sportu, škol, kultury i spolků, 
jakož i vzpomínku na konec druhé 
světové války. 

Příjemné čtení,
váš Vojtěch Varyš

P.S. Rád bych se na tomto mís-
tě omluvil zastupiteli Michaelu 

Hartmanovi, že jsem mu v minulém 
čísle nedopatřením zkomolil jméno 

a přidal na konec ještě jedno -n.
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AKTUALITY

Začne výstavba další etapy kanalizačního řadu na hlavní silnici

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás infor-
moval o připravovaném har-

monogramu prací při výstavbě další 
etapy kanalizace na hlavní. Jedná se 
o údaje, které mám k dispozici ke 
dni 10. 4. 2015.  
 Kanalizační řad na hlavní se 
bude stavět v délce cca 110 m mezi 
ulicemi Rápošovská – Ranská, jedná 
se o kanalizační řad „B“ – úsek 
s označením Š 38 – Š 40. Stavba by 
měla být provedena v předpoklá-
dané době od 16. 5. 2015 do 30. 6. 
2015. Poté dojde k výstavbě zastá-
vek MHD BUS Polesná, nejprve ve 
směru do centra a poté ve směru 
z centra. Obě zastávky mají být 
postaveny v předkládané době od 
1. 7. 2015 do 30. 10. 2015.

Vážení občané Klánovic a Újezdu nad Lesy,
chtěl bych vás opět jménem vedení stavby „Mo-
dernizace trati Praha Běchovice – Úvaly“ stručně 

seznámit s dalším postupem výstavby v letošním roce.
 V zastávce Klánovice byly dokončeny nástupištní 
plochy a nyní mohou být nástupiště využívány v celé 
své projektované 200m délce. Dále byly provedeny 
zpevněné plochy kolem konstrukce nového podchodu. 
V samotném podchodu probíhají dokončovací práce 
s ohledem na již dříve zmiňovaný termín uvedení do 
provozu dne 5. 5. 2015. Po tomto datu je plánovaná 
demolice vstupů do starého podchodu a demolice 
stropní desky pod „prostřední“ vyloučenou kolejí. 
Demoliční práce pod zmiňovanou kolejí mohou být 
bohužel provedeny pouze v nočním zastaveném vlako-
vém provozu. Předem se omlouváme za zvýšený hluk 
v nočních hodinách ve dnech 6. – 7. 5., 7. – 8. 5., 11. 
– 12. 5. a 12. – 13. 5. Demolice nad krajními kolejemi 
proběhnou následně v měsíci červnu a červenci v sou-
ladu s plánovanými nepřetržitými výlukami. Konkrétní 
datumy ještě sdělíme.

 Dále bych vás chtěl seznámit s probíhajícími a oče-
kávanými výlukami, které budou mít vliv na používaní 
provizorních nástupišť v zastávce Klánovice. Nyní 
probíhá výluka koleje č. 0 (prostřední koleje), která 
potrvá do 18. 5. 2015. Tato výluka nemá významný 
vliv na cestující a mohou být využívána obě nová 
úrovňová nástupiště. V době od 19. 5. do 29. 6. bude 
probíhat výluka koleje č. 1 (směr Úvaly). Během této 
výluky bude nutné využívat provizorní nástupiště me-
zi kolejemi č. 1 a 0. Přístup bude řešen opět pomocí 
mobilních kovových lávek. Na období letních prázd-
nin je plánovaná rekonstrukce všech tří kolejí v úseku 
Úvaly – Blatov pomocí sanačního a obnovovacího 
kolejového stroje. O dalších omezeních a výlukách 
v době prázdnin vás budu informovat v dalších pří-
spěvcích. 
 Žádám Vás, abyste v rámci svojí bezpečnosti při 
průchodu staveništěm dbali zvýšené opatrnosti a re-
spektovali pokyny zástupců stavby.

Ředitel stavby Tomáš John

 Nás občany a řidiče však po dobu 
další fáze výstavby čeká nepříjemné 
období a budeme muset počítat 
s dopravními problémy. V současné 
době posuzuje Rada MČ Praha 21 
předložené návrhy dopravně - inže-
nýrského opatření. Na hlavní silnici 
bude zachován provoz MHD – BUS 
v obou směrech. V místě stavby 
bude zavedena kyvadlová dopra-
va a bude zde umístěna světelná 
signalizace. Na hlavní silnici bude 
zachována osobní doprava ve směru 
do centra. Osobní doprava ve směru 

z centra bude vedena objízdnou 
trasou Ochozská – Druhanická – 
Staroújezdská. Musíme předpoklá-
dat, že objízdná trasa ve špičkách 
bude obtížně průjezdná a budou se 
tvořit kolony vozidel, rovněž bude 
dopravou zahlcena křižovatka 
Staroújezdská – Starokolínská – 
Staroklánovická. Jiné objízdné trasy 
a jiné technické řešení však nemá-
me. Situaci řešíme společně s HMP, 
Magistrátem HMP, odborem do-
pravních agend, s Policií ČR a jejich 
signalizátory, se stavbami a společ-

nostmi, které připravují návrhy DIO 
a v neposlední řadě s dopravci, tj. se 
společnostmi Dopravní podnik HMP 
– Autobusy a ROPID. Návrhy DIO 
byly řešeny v Dopravní komisi Rady 
MČ Praha 21, na odborech životního 
prostředí a dopravy, odboru majetku 
a investic. 
 Pevně věřím, že společně toto 
náročné období zvládneme. Děkuji 
všem spoluobčanům za pochopení.

Zdeněk Růžička, 
starosta MČ Praha 21

Klánovické nádraží v novém
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V přízemí obecního úřadu v Újezdě 
jsme byli dosud zvyklí navštěvo-
vat také pobočku Úřadu práce, od 
1. června se to z důvodu stěhová-
ní stane minulostí. Od 1. 6. 2015 
budou Kontaktní pracoviště Úřadu 
práce ČR, která dosud sídlí v Újezdě 
na Lesy a v Praze Letňanech, posky-
tovat služby v oblasti nepojistných 
sociálních dávek na nových adre-
sách. 

Obě kontaktní pracoviště ÚP ČR se 
přestěhují ve dnech 28. a 29. května 
2015. Pracoviště pro správní obvod 
21 (dosud Staroklánovická 260, 
Praha 9 – Újezd nad Lesy) přesídlí 
na adresu Sokolovská 14/324, Praha 
9 – Vysočany. 

Během stěhování budou moci 
klienti podávat i nadále žádosti 
o všechny druhy nepojistných soci-
álních dávek. Lidem bude k dispozici 
podatelna na Kontaktních pracovi-
štích ÚP ČR v Praze 9 (Vysočanská 
14/324, Praha 9 – Vysočany a Jablo-

necká 724/6, Praha 9 – Prosek).
Důvodem stěhování je snaha ÚP ČR 
zajistit klientům co nejlepší servis. 
Od ledna 2012 přešla z obcí na Úřad 
práce ČR veškerá agenda nepojist-
ných sociálních dávek. ÚP ČR zpra-
covává kromě příspěvků ze systému 
hmotné nouze a státní sociální 
podpory také dávky pěstounské pé-
če, dávky pro osoby se zdravotním 
postižením (OZP) a příspěvek na 
péči. Pro účely posuzování žádostí 
o dávky hmotné nouze a příspěvek 
na péči provádějí jeho zaměstnan-
ci časově náročná sociální šetření 
v terénu. Rozsáhlou agendu mo-
mentálně doplnila i obsáhlá výměna 
průkazů OZP, která se týká v rámci 
republiky asi 230 tisíc klientů. 

Budovy, do kterých se pracoviště 
stěhují, jsou dobře dostupná měst-
skou hromadnou dopravou, stejně 
jako autem a mají bezbariérový 
vstup.

Kateřina Beránková, 
ÚP ČR

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vaše časté dota-
zy kam volat když ...? (nesvítí 

lampa veřejného osvětlení, neteče 
voda nebo „nejde“ elektřina) jsme si 
dovolili sepsat seznam nejdůležitěj-
ších telefonních čísel s instrukcemi, 
které jednotlivým správcům dané 
sítě ulehčí identifikaci problému 
a jeho následné odstranění.

Havárie veřejného osvětlení –  
800 101 109
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  popř. číslo stožáru veřejného 

osvětlení
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte

Havárie dodávek vody 
a kanalizace – 840 111 112
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poru-

chy ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Havárie dodávek plynu – 1239
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poru-
chy ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Havárie dodávek elektřiny – 1236
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Co byste měli vědět, než zavoláte 
na poruchovou linku?
Odstraňování poruchy velmi uleh-
čí, jestliže se sami pokusíte najít 
místo závady. Nemáte-li nablízku 
odborníka, můžete využít náš 
stručný návod. Vezměte prosím na 
vědomí, že pracovníci distribuce 
odstraňují pouze poruchy v sítích 
distributora. Poruchy ve vnitřní 

instalaci řeší soukromé elektroinsta-
lační firmy. 
Zkontrolujte prosím:
  stav hlavního jističe před elektro-

měrem, případně zda je v pořádku 
jištění jednotlivých obvodů v bytě

  zda máte funkční elektroměr, 
máte-li k digitální elektroměr, na 
displeji musí být zobrazena digitál-
ní čísla

  zda nemá stejnou poruchu i sou-
sední byt, případně sousední 
objekt

Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší 
výpadek sítě, doporučujeme Vám 
kontaktovat poruchovou linku až 
po 20 až 30 minutách. Po této době 
budeme schopni o dané poruše 
poskytnout více informací.

Havárie dodávek tepla – 
266 751 111
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poru-
chy ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Kalendárium na květen
5. 5.  oslavy konce 2. světové války 
7. 5.  přednáška SPCCH „Taiwan 

na vlastní oči“, ing. Josef Hendrych,  
div. Sál Masarykovy školy, od 15.00

9. 5.  Den matek pro seniory,  
jídelna Masarykovy školy, od 14.00

12. 5.  veřejná debata o Újezdském  
zpravodaji, zasedací místnost, 
úřad MČ, od 17.00

16. 5.  Běh o pohár starosty – 10. ročník
16. 5.  zájezd KAS do Tachova
17. 5.  Klánovický mini-adventure
19. 5.  Hvězdy v Újezdě, operní recitál v diva-

delním sále Masarykovy školy, 19.00
20. 5.  Filmový klub, film Albert, host Jan 

Kačer, div. sál Masarykovy školy, 19.00
21. 5.  výlet do Japonské zahardy v Olešku, 

pořádá SPCCH
21. 5.  Újezdská taneční přehlídka,  

Level 17.30
31. 5.  Pohádkový les Klánovice
4. 6.  Křídla motýlí – vyhlášení výsledků  

literární soutěže v Újezdském muzeu

Úřad práce se stěhuje

Hlášení havárií na inženýrských sítích



Nástup nacismu, v čele 
s Adolfem Hitlerem, byl 
podpořen vzniklou hos-
podářskou situací, vyvo-

lanou dopady první světové války. 
Naše velmi mladá Československá 
republika neoslavila ani dvacáté 
výročí své samostatnosti a již mu-
sela čelit velice důležitým rozhod-
nutím a bránit zabrání Sudet. Přes 
všechny snahy byla vytvořena cesta 
k uskutečnění Mnichovského diktá-
tu, který drasticky zasáhl celou naši 
zemi. Velká Británie, Francie, Itálie 

a Německo nás zaprodaly. Hitler 
dostal povolení k expanzi, a náležitě 
toho zneužil.
 Před uzavřením Mnichovské 
dohody, Neville Chamberlain dne 
27. září 1938 prohlásil: „Je hrozné, 
fantastické, neuvěřitelné to, že 
bychom měli kopat zákopy a zkoušet 
plynové masky tady, kvůli sporu ve 
vzdálené zemi, mezi lidmi o kterých 
nic nevíme. Vypadá to stále více 
nepravděpodobněji, že spor, který 
už byl v principu vyřešen, může být 
předmětem války.“

 Tehdejší prezident Edvard Be-
neš stál před těžkým rozhodnutím. 
Ponechat naše ozbrojené složky 
v pohotovosti a postavit se velmi 
silnému protivníku, nebo se podvolit 
nespravedlivému mnichovskému 
diktátu? Při shromáždění generali-
ty, mimo jiné prohlásil: „Především 
se mýlíte, že by se Anglie a Francie 
k nám připojily, půjdeme-li do války 
sami? Dle mých zpráv, i dle toho co 
sám vidím ve Francii a v Anglii, dnes 
obě tyto země do války kvůli čes-
kým Němcům nepůjdou, a vůči nám 
budou postupovat jako vůči viníkům 
války, půjdeme-li do ní sami.“
 Edmund Burke (1729 – 1797) pro-
hlásil: „Má-li zlo triumfovat, potře-
buje jediné – aby slušní lidé nedělali 
nic.“ Snad nejvíce se tento citát vy-
plnil právě v letech 1938 – 1939, kdy 
díky váhavosti a strachu evropských 
politiků se dostal Hitler pevně k moci 
a přitom v té době byla reálná šance 
Hitlera a jeho režim zničit, ovšem 
za předpokladu použití hlavní síly 
Francie a Československa, které bylo 
na válku připraveno.
 Druhá světová válka měla ješ-
tě tragické a dlouhé pokračování. 
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REPORTÁŽ

Konec války v Újezdě
V květnu letošního roku si připomeneme 70. výročí ukon-
čení druhé světové války v Evropě. Toto kulaté výročí, kte-
ré se svým trváním rovná jedné lidské generaci, si zaslouží 
hlubší zamyšlení a důstojné připomenutí. Bezesporu to 
byla rozsahem největší a nejstrašnější válka v historii 
lidstva. Svým připomenutím zároveň chceme vyjádřit 
vděčnost našim osvoboditelům a úctu všem, kdo se konce 
druhé světové války z různých příčin nedožili. Ve válečném 
pekle padlo, bylo umučeno či jinak zahynulo přes pade-
sát milionů lidí. Těm všem patří naše vzpomínka.
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V mnohém se dotkla celého světa 
a nevyhnula se ani Újezdu nad Lesy. 
V tomto roce, kdy vzpomínáme 70. 
výročí osvobození Československa 
a vítězného ukončení druhé svě-
tové války si připomeneme velký 
a slavný den, kdy 8. května 1945 
uvítala Praha a s ní všechen náš lid, 
ukončení této hrozné války. Sovětští 
vojáci společně s vojáky spojenec-
kých armád protihitlerovské koalice 
triumfálně škrtli potupné důsledky 
Mnichova a 15. března 1939, kdy by-
lo obsazeno celé naše území a vytvo-
řen Protektorát Čech a Moravy. Toto 
výročí nás zavazuje, abychom ctili 
památku obětí a těch, kdo nasadili 
své životy pro naši svobodu. Hrdin-
stvím našich osvoboditelů žijeme již 
70 let v míru. 
 Hitlerův sen o světovládě a o ta-
žení na východ skončil nakonec jeho 
porážkou. Nad Berlínem nakonec 
zavlála vítězná vlajka. Svět se tenkrát 
dokázal spojit proti zlu. Zdálo se, 

že z fašismu a nacismu byla Evropa 
vyléčena. Bohužel to tak není. Slovo 
mír se nesmí vytrácet nejen z politic-
kého slovníku našich i světových po-
litiků, ale musí se pro mír také něco 

obětovat. Být připraveni k obraně 
a věřit v koaliční pomoc spojenců. 
Není v současnosti většího úkolu, 
než usilovat za zachování světo-
vého míru, spojit k tomu všechny 
síly a zabránit opakování válečných 
hrůz.
 Dne 5. května 2015 proběhne 
vernisáž výstavy o 2. světové válce, 
spolu s vydáním publikace popisující 
nejen obecné události války, ale ze-
jména zapojení konkrétních lidí, kteří 
válku zažili, nebo o ní zprostřed-
kovaně byli informováni. V Újezdu 
nad Lesy a jeho okolí je několik 
pomníků připomínajících události 
války s uvedením konkrétních jmen 
těch, kteří zaplatili cenu nejvyšší. Na 
místním hřbitově je důstojné pietní 
místo obětem 1. a 2. světové války. 
Bohužel, ne každý o tomto místě ví. 
Zajděme na tato místa a postůjme 
krátce k uctění památky padlých. 

 plk. v. v. Ing. Jan Vondráček



Všichni občané by si měli 
dobré zprávy přečíst v ÚZ 
– a tato je opravdu potěšu-
jící. Podařilo se nám zajistit 

financování přístavby MZŠ Poles-
ná. Zastupitelstvo HMP na jednání 
v březnu 2015 schválilo účelovou do-
taci ve výši 25 milionů korun. Není to 
sice celá částka, kterou potřebujeme 
na dokončení stavby, ale předpoklá-
dáme, že na rok 2016 se nám podaří 
získat dotaci na dokončení. Předpo-
kládaný termín zahájení výstavby je 
září 2015. MČ má již vydané a platné 
rozhodnutí o umístění stavby a sta-
vební povolení. V současné době 
probíhá výběrové řízení na dodava-
tele stavby. Předpokládané dokonče-
ní stavby je červenec 2016 s tím, že 
pro školní rok  2016/2017 by přístav-
ba mohla sloužit svému účelu.  

Jak bude přístavba MZŠ vypadat 
a kde bude umístěna?
Jedná se o dvoupodlažní objekt 
umístěný mezi jídelnou a sportovním 
hřištěm se samostatným vstupem 
z ulice Čentické. Se školou je propo-
jený spojovacím krčkem. Samozřej-
mostí je bezbariérový přístup. Vnitřní 
uspořádání je rovněž řešeno jako 
bezbariérové. V přístavbě budou čty-
ři učebny, dvě družiny, šatny, sociální 
zařízení a kabinety pro učitele. V pro-
storách přístavby bude realizováno 
nucené větrání s rekuperací řízené 
čidly, jedná se totiž o budovu s níz-

kou energetickou náročností. Tím 
bude dosaženo příznivého prostředí 
bez „vydýchaného“ vzduchu.

Pro školu, volný čas i seniory
Projekt počítá i s možností do bu-
doucna měnit drobnými stavebními 
úpravami počet učeben. Pokud v bu-
doucnu klesne počet žáků a nebude 
nutné tuto budovu pro školu již 
využívat, je možné přístavbu upravit 
bez složitých stavebních úprav na 
nové využití. Jedním z nich může být 
například využití pro volnočasové 
aktivity nejen dětí a mládeže, ale 
i našich seniorů.  

Pokud se vše podaří a přístavba 
bude pro školní rok 2016/2017 
otevřena, malinko se přiblížíme 
našim předkům, kteří v roce 1934 
položili základní kámen pro původní 
MZŠ s č.p. 230 – škola v parku 1. 5. 
1934 a pro žáky byla otevřena 9. 9. 
1934, tedy přibližně za čtyři měsíce, 
klobouk dolů. 

Přáním koalice je, aby podobné 
dobré zprávy mohla sdělovat co 
nejčastěji.   

S přáním krásných dní
Zdeněk Růžička, starosta
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ŠKOLSTVÍ

Získali jsme 25 miliónů na přístavbu školy !!!

Školy

Identifikační údaje
Zastavěná plocha 525 m2
Užitná plocha  914 m2
Obestavěný prostor 4 790 m3

Základní údaje dostavby
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SPOLKY

Pro zlepšení zdraví do Jeseníků

Klub aktivních seniorů na Chvalském zámku

„TAIWAN (FORMOSA)“ na vlastní oči

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě n/L

nabízí všem kardiakům i osobám s vysokým  
tlakem i nečlenům SPCCH týdenní pobyt v Jeseníkách, 

v penzionu Koliba ve Vrbně p. Pradědem.
Jedná se o rekondiční pobyt, kde je přítomna lékařka 

a vyškolená cvičitelka.
Termín pobytu je 30. 5. – 6. 6. 2015.

Na místo nás doveze autobus, který s námi zůstane po 
celou dobu, abychom mohli podnikat i výlety do okolí.
Cena pobytu je 3.800 Kč, zahrnuje dopravu, ubytování 

a plnou penzi.
Zájemci volejte pí. Kollinovou, tel. 777 290 142, 

nebo e-mail : kollinova.marie@seznam.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdě n/L zve nejenom své členy
na malý výlet do Japonské zahrady do Oleška, 
který se uskuteční ve čtvrtek 21. května 2015

Japonská zahrada 
se nachází v obci 
Březová - Oleško, 
nedaleko Prahy. Po 
přivítání příjemnými 
majiteli, Vás čeká 
skvělý zážitek z vel-
mi propracované 
Japonské zahrady.
 Jsou zde nádher-
né bonsaje a citlivě tvarované stromy, krásné 
kameny a hlavně voda, která to vše pozvedává 
a dodává zahradě půvab.

 
Doporučená doprava: 

Bus č. 163 v 9.26 hod. z Újezda do stanice  
Želivského-bus č. 150 na Kačerov a na autobus  

č. 333. Senioři přes 70 let zdarma, jinak jízdenka 
32 Kč. Jízda trvá 46 minut. Vstup do zahrady 60 Kč

Nejedná se o dopolední vycházku,  
ale malý výlet,

návrat kolem 16.00 hod.

je název přednášky pana Ing. Josefa Hendrycha
doprovázené fotografiemi z dlouhodobého pobytu,  

(budování železniční sítě) na kterou zve  
Svaz postižených civilizačními chorobami.

Přednáška se koná 7. května od 15.00 hodin  
v divadelním sále Masarykovy školy

Na 18. března jsme si na Chvalském zámku zamlu-
vili komentovanou prohlídku v rámci  cyklu “Poznej 
okolí svého bydliště”. MHD jsme dojeli až ke tvrzi, 
kde nás již čekala velmi příjemná paní průvodkyně. 
Dozvěděli jsme se, že původně středověká gotická 
tvrz byla pražskými jezuity upravena renesančně 
a barokně na zámek. Po roce 1918 přešel zámek do 
rukou státu, ten v roce 1950 dal objekt do užívání 
Státnímu statku Praha. To znamenalo takovou de-
vastaci, že hrozil jeho zánik. 
 V roce 2006 začala rekonstrukce financovaná 
z fondů EU a 1. května 2008 byl zámek slavnostně 
otevřen veřejnosti. Je v něm krásná obřadní síň, 
salonky vybavené novým nábytkem, prostory pro 
semináře, konference, večírky. Nahlédli jsme i do 
zachovalého podzemí, prohlédli si výstavu Odysseo-
va dobrodružství připravenou pro děti, navštívili vý-
stavu obrazů v zámecké galerii. Po prohlídce zámku 
někteří navštívili bývalý špejchar, dnes “Dům umění”, 
kde je restaurace, v 1. patře restaurátorský ateliér 
a galerie starožitností, ve 2. patře prodejní výstava 
umění, momentálně s obrazy Jaroslava Valečka. 
 Celá akce překonala naše očekávání - bylo to moc 
hezké.

Irena Krajzingerová 
 
VÝZVA
Vyzýváme členy KAS, kteří si nemohli vyzvednout 
“Průkaz člensví KAS” a nezaplatili příspěvky na rok 
2015, aby tak učinili u pí. Mgr. Krajzingrové (telefon 
246 082 247) do 15. června 2015. Pokud tak neučiní, 
bude to považováno za ukončení členství v KAS.
 

Za KAS Irena Krajzingrová 

Pohadkovy-les_2015_inzerce_85x125_CMYK.indd   1 3/26/15   6:04 PM

INZERCE



V máji nemá pastýřovi hůl 
oschnout a nám nezbývá než 
si přát, aby to byla pravda, 
dešťový deficit pociťujeme 

již v současné době a to je polovina 
dubna. 

NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD
  Vše dobře roste a ve všech částech 

zahrady se rozmáhá plevel, boj 
proti němu musí začít včas. Plevel 
nejen hyzdí vzhled, ale bere z půdy 
živiny a okrádá o ně rostliny. 
Nesmíme dopustit, aby vykvetl, 
například  takový ptačinec – žabi-
nec je přímo vzor jak se dokáže za 
krátkou dobu rozmnožit

  V tomto měsíci buď hojně prší 
nebo intenzivně zaléváme záhony, 
musíme záhony okopávat a tím 
se postaráme o dobré provzduš-
nění půdy, ale i udržení vláhy. 
Potom nebudeme muset tak často 
zalévat. Okopáváním narušujeme 
i vývoj plevelů.

  Zálivka je velmi důležitá, největší 
pozornost věnujeme čerstvě zasa-
zeným rostlinám, netýká se to jen 
zeleniny, ale i trvalek, růží, dřevin 
i nově založeného trávníku. Lehké 
pokropení má jen malý význam. 
Správná zálivka je , když na 1m2  
přijde 5 - 10 litrů vody. U lehčích 
půd počítejte s 10litry u těžších 
opatrně, aby se nerozbahnily.

  Studená voda z vodovodu nebo ze 
studny neprospěje žádné rostlině, 
proto se naučte se stále starat 
o zásobu odražené vody.

  Nezapomínejte na naše lékaře 
zahrad – ptactvo, také potřebují 
pít. Napajedla často doplňujte 
čistou vodou. Pokud máte velkou 

otevřenou nádobu na vodu – třeba 
sud, položte na vodu prkno, ptáci 
se i takto rádi napijí a neutopí.

  Pokud pěstujete ve skleníku 
rajčata – lépe nasadí plody, když 
s nimi občas zatřepete. Rajčata 
ve skleníku i na záhoně potřebují 
hojně vody, proto zaléváme inten-
zivně v delších intervalech. Nesnáší 
vysokou vzdušnou vlhkost, pak 
přicházejí plísně a s ním i postři-
ky , kterými se snažíme plísním 
předcházet- prostředky Akrobat, 
Kocide, Kuprikol, Champion

  Rajčata na záhonech vyžadují ote-
vřenou volnou polohu na plném 
slunci a záhřevnou středně těžkou 
půdu. Na rozdíl od jiných druhů 
zeleniny se mohou pěstovat řadu 
let na stejném místě, aniž by se 
projevila únava půdy. Půdu v 1. 
trati snášejí velmi dobře.  Nesázej-
te dříve než po 20. květnu, raději 
o týden později než dříve.Tyčková 
rajčata by se měla pěstovat  jen 
s jedním výhonem 

  Velkou oblibu mají v současné do-
bě různé druhy tykví. Ta pro svůj 
dobrý růst potřebuje vysoký obsah 
organické hmoty – živin. Tykve 
vysévejte nejdříve v půli května, 
v příliš studené zemi, semena 
neklíčí a shnijí. Vysázená semena 
zakryjeme 1 – 2cm vrstvou zeminy 
a na každé výsevní místo dáváme 
dvě - tři semena a po vzklíčení 
necháme nejsilnější rostlinu. Před-
pěstované rostliny vysazujte až 
koncem května.

PŘEDNÁŠKA PANA KRAUSE
Vážený člen Českého zahrádkářské-
ho svazu pan Jaroslav Kraus (*1933) 

u nás přednášel 20. března 2015. 
Téma „sloupovité ovocné stromy“. 
 Producenti celého světa chrlí nové 
a nové druhy ovoce, záplavy ochran-
ných prostředků a hnojiv a téměř vše 
lze na českém trhu obdržet. Potřebu-
jeme se tedy orientovat. Pan Kraus je 
bohatá databanka. Objevuje novinky, 
a co může, to vyzkouší a objektivně 
posoudí a rady předává dál. Jeho 
zkušenosti jsou pro nás velmi cenné.
 Sloupovité odrůdy, někdy zvané 
„baleríny“, jsou vhodné do malých 
zahrad i jako druh živého plotu. Díky 
nim lze na nevelké ploše zahrádky 
vypěstovat různé druhy ovoce. Vzdá-
lenost mezi kmínky je 0,6 až 1,2 me-
tru podle druhu. Mohou mít jeden 
terminální plodonosný výhon nebo 
i tři svisle souběžné. Vzrůst cca 2 m. 
Jabloně a hrušně jsou pro tento účel 
dostatečně vyšlechtěny na vhodných 
podnožích, pevných a nerostoucích 
bujně. 
 Sloupovité odrůdy meruněk 
a broskvoní ještě čekají na dokona-
lejší botanický vývoj, neboť termi-
nální výhon, který se nesmí nikdy 
zakracovat, vyrůstá  do značné výšky, 
neunese svoje plody, ohýbá se, a te-
dy nutně potřebuje podporu. 

NÁVŠTĚVA 
ZAHRADNICTVÍ FYTOS
V sobotu 11. dubna 2015 jsme 
v rámci zájezdu do Plzně navštívili 
zahradnictví FYTOS, kde se sloupo-
vité ovocné stromky pěstují. Přivítal 
nás šéf pan Ing. Pavel Voráček, místo 
chleba a soli nám podal mísu křížal 
ze sladkých jablek Opal. Uvedl nás 
do svého oboru, doporučil sloupo-
vité jabloně Gold Lane a Red Spring, 
vysvětlil, že sázet se mají do záhonu 
nikoli do trávníku (!), protože mají 
mělké kořeny, mohou se mulčo-
vat, každý rok v červnu zakracovat 
postranní větvičky na cca 6 pupenů. 
Nechá-li se postranní větvičce volný 
růst, genetika ji nutí směřovat vzhů-
ru. Ukázal nám osmiletou jablůňku 
s tuhým kmínkem, který nepřesáhl 2 
m. Jeden stromek může mít až 30 kg 
jablek.
 V zahradnictví FYTOS jsme viděli 
velkou zásobu stromků. Má široký 
sortiment produktů, ovocné i ne-
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ZAHRÁDKÁŘI

Zahrádka v květnu
Květen je zahrady ráj, je to takový přechod z jara do 
období již letních teplot, ovšem s hrozbou zmrzlých mužů 
v polovině měsíce a pak někdy přijdou tzv. malí zmrzlíci 
čtrnáct dní po velkých. Již jsme je zažili několikrát a je to 
většinou velké překvapení, protože máme již vysázenou 
veškerou zeleninu i letničky, osázené truhlíky a umístěné 
venku. Nezbývá nic jiného než bedlivě sledovat předpově-
di počasí, ne ty dlouhodobé, ale ze dne na den.
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ovocné stromky, běžné i zakrslé, ke-
ře, květiny, hnojiva, substráty, nabízí 
poradenství a návrhy zahrad.

JABLONĚ - S podzimem 2014 
konal ČZS degustaci jablek. 
Z té vyšly vítězně tyto  
klasické druhy: 
žluté odrůdy – Topaz Sirius , 
Gold Bohemia, Orion 
červené odrůdy – Red, Rubinola, 
Admirál, Rosela
červená odrůda do vyšších poloh 
nadmořské výšky – Lipno
Sloupovité jabloně ze zahradnictví 
FYTOS Plzeň a ze Střížovic u Liberce 
(Ústav experimentální botaniky AV 
ČR) – Sonet, Rondo, Moonlight, Gold 
Lane, Red Lane, Red Spring, Sunlight.

Postřiky: velmi důležité jsou dva 
postřiky proti obaleči jabloňovému 
Mospilanem nebo Calypsem, a to do 
6.června a 20.července.
 Postřik proti padlí a strupovitosti 
je Discus (dle návodu).

HRUŠNĚ
Dobré druhy hrušní jsou tyto:  
Konference, Milka, Erika, Jana, Dico-
lor, Bohemica
Postřiky: zejména proti rzi hruškové: 
Baycor, Delan, Dithane – dle návodu 

TŘEŠNĚ
Nejlepší jsou klasické, tzv. „srd-
covky“ . Karešova a Kaštanka jsou 
bezkonkurenční třešně. Jsou chutné, 
a navíc, protože jsou rané, netrpí 
tolik červivostí. Nebezpečné jsou pro 
ně jarní mrazy. 
 Pozdější třešně, polochrupky 
a chrupky jsou milovány kromě lidí 

i muškami vrtule třešňové. Kladou 
vajíčka a třešně červiví. Postřik proti 
škůdcům – Calypso dle návodu.

VIŠNĚ
Nejchutnější višně jsou sladkovišně 
maďarské: Favorit, Meteor Korai, 
Erdi Bótermó.
 Poslední dobou jsou višně silně 
napadány moniliózovou spálou. 
Postřik fungicidy před květem a po 
odkvětu Dithane, Teldor. Napadené 
větve ořezat, jinak hniloba zničí celý 
stromek.

MERUŇKY
Kvalitní stromky meruněk jsou ze Za-
hradnictví Veselé pri Piešťanoch, a to 
Veharda, Vesprima, Barbora. Fran-
couzské Sylvercot, Sylvered, americ-
ké Weecot, New Jersey, Orange Red 
a naše Betynka.
 Jarní mráz je nepřítel meruněk, 
jedna rada proti mrazíkům je postřik 
před květem (!) slabým  Kuprikolem 
pouze 0,2 %.
 Meruňky trpí moniliózou velmi 
často. Napadené plody se musí od-
straňovat, protrhávat, provzdušňo-
vat. Postřik Horizonem dle návodu.
 Další choroba je strupovitost, 
suchá skvrnitost meruněk. Ošetření 
Dithanem v červnu a v červenci.
 Klejotok meruněk je způsoben 
bakterií, která ze země stoupá 
s mlhou do oblak a pak se s deš-
těm vrací na stromy, zapadá do 
drobných ran kmene a větví, kde 
bují a decimuje strom. Ochrana je 
chirurgická: vyříznout napadené 
místo až na bílé podloží, ošetřit 
balzámem na stromy a věřte, že se 
dobře zahojí.

BROSKVE
Fidelia –  fantastická bělomasá s čer-

venou slupkou
Redhaven –  nepřekonatelná, velmi 

chutná
Další –  Symfonie, Dixired, Fairhaven, 

Favorita Morettini, Royal 
Gem, Flamingo 

Kadeřavost listů je krutá choroba. 
Prevence měďnatý postřik 0,6% 
Kuprikolem před rašením pupenů (!), 
druhý postřik po rašení lístků (!) ne-
měďnatým přípravkem, např. Silitem 
dle návodu.

V závěru přednášky jsme diskutovali 
o vážné věci.
 Při sázení stromků je důležitá 
skladba zahradní zeminy. Újezd na 
Lesy má zeminu nevalnou, hlinito-
-jílovitou. Druhým problémem je 
břidlicová vrstva v hloubce asi dvou 
metrů, která v době sucha brání 
vzlínání spodních vod, a co je horší, 
v době dešťů nepustí dešťovou 
vodu dolů. Ovocné stromy tak trpí 
někdy suchem a jindy stojí voda 
v kořenech, která je dusí. V Újezdě 
byl kdysi respektován přirozený 
odvodňující systém. Jenže už zmi-
zel. Majitelé parcel se zamilovali 
do anglického trávníku, proto jsou 
rigoly nežádoucí. Ovocným stro-
mům pak pomůže jen drenáž nebo 
pochopení, že některé odrůdy tu 
nebudou prosperovat, ať se snaží-
me sebevíc.
 Na Vaše osobní dotazy rádi 
odpovíme na našich internetových 
stránkách www.kvetyujezda.ic.cz. 

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy 
Blanka Exnerová , Jitka Vacková
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… dnešním článkem opustíme, 
v minulém čísle zahájené, povídá-
ní o včelích produktech. U včel ale 
zůstaneme. Budeme se věnovat 
tématu rojení. Právě v těchto dnech 
totiž začíná období, kdy včely z širo-
kého okolí mohou navštívit kohokoliv 
z nás.
 Rojení včel je přirozená vlastnost 
včelstva prováděná za účelem vlast-
ního rozmnožování se. Dříve, když 
včelaři neměli tolik osvojené metody 
řízeného a plánovaného rozšiřování 
počtu svých včelstev, bylo chytání 
rojů nejčastější formou rozšiřování 
chovu. Včelařům dobře známé pří-
sloví o květnovém roji vyjadřuje, jak 
hodnotné byly rané jarní roje, které 
byly schopné do podzimu zesílit 
a dobře přečkat období zimního 
klidu. Dnes sice včelaři používají jiné 
metody rozmnožování, které lze lépe 
časově plánovat, příroda a včelstva 
však včelaře stále přesvědčují, že 
i rojení je cesta… A cesta roje může 
skončit na každé zahradě.
 Co je příčinou rojení? Uvádí se, 
že rojení je vedle touhy včelstva 
množit se spojeno s nejen s gene-
tickými předpoklady konkrétní včelí 
matky, ale též s tísní v úlu případně 
s bohatou pylovou snůškou v loka-
litě. Příčiny jsou tedy různé a včelař 

má možnost ovlivnit jen některé 
z nich. 
 Co se děje v úlu před a při roje-
ní? Dostane-li se včelstvo do stavu, 
že se chystá vyrojit, říkáme, že je 
v tzv. rojové náladě. Včely dělnice vy-
staví v úlu zvláštní voskové misky, do 
kterého matka naklade vajíčko. Toto 
vajíčko dělnice krmí mateří kašič-
kou. Mateří kašička je svým slože-
ním mimořádně hodnotný produkt 
hltanových žláz mladých včel, kterým 
se první tři dny krmí larvy všech včel 
a matky po celou dobu jejich života 
(od vylíhnutí larvy až do smrti). Ob-
sahuje cukry, tuky, bílkoviny, mine-
rály, vitamíny i hormony. Díky této 
stravě je matka v období plodování 
schopna naklást i 1500 vajíček za 
jediný den a žije při tom až pět let. 
Po zakladení této misky včely během 
devíti následujících dnů vytáhnou 
kolem larvy kuželovitý voskový útvar, 
tzv. matečník, který zavíčkují a za-
hřívají. Během následujících sedmi 
dnů se v matečníku vyvine nová včelí 
matka.
 V době, kdy mladé včely krmí 
larvu v matečníku, probíhá ale 
i příprava staré matky na vyrojení 
se. Původní matka je totiž tak těžká 
a objemná, že jí tělesná konstituce 
nedovoluje létat. Včely v úlu ji tedy 

přestávají krmit a prohánějí ji fyzic-
kým až agresivním poštuchováním 
po plástu. Tímto procesem matka 
„zhubne“ a je schopná letu s rojem. 
Ten z úlu vylétne záhy po zavíčková-
ní matečníku. 
 Součástí roje je kromě matky ně-
kolik tisíc včel. Ty jsou na svou cestu 
do nového obydlí vybaveny zásoba-
mi medu, které nesou v medném 
váčku. Obvykle se roj usadí v místě, 
kde lze vytvořit hrozen a semknout 
se. Z tohoto hroznu plného nasyce-
ných včel vylétávají pátračky a hledají 
novou vhodnou dutinu. Až ji najdou, 
přestěhují se tam.
 Co dělat, když se hrozen usadil 
v blízkosti lidského obydlí? V první 
řadě je důležité nepanikařit. Klidně 
sedící roj složený z nasycených včel 
je, ačkoliv se to nezdá, mimořádně 
klidný. Navíc z důvodu, že nebrání 
své obydlí, nemá ani důvod k agre-
sivitě a bodání. Je-li roj usazen na 
místě, kde ale ohrožuje lidské zdraví, 
je na místě povolat k jeho likvidaci 
hasičský sbor. Neohrožuje-li však 
naše zdraví, je vhodné pozvat k jeho 
likvidaci včelaře, který ví, jak s rojem 
nakládat a jak jej likvidovat. Mož-
nost je i vyčkat, jestli roj nenalezne 
v přírodě vhodnou dutinu, do které 
se sám přestěhuje. Je nutné ovšem 
počítat s tím, že hledání může trvat 
delší dobu. 

Ing. Richard Těhník
Předseda ZO ČSV Újezd nad Lesy
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VČELAŘI

Seriál o medu (2)
Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí.  
V červnu rojení nestojí za zvonění…

PROGRAM OSLAV:
1. v 15.00 hod.  položení věnců na místním hřbitově u pomníku 

padlých z 1. a 2. Světové války, položení věnce 
na Rohožníku

2. v 16.00 hod. položení věnce u p. KRAUSE
3. v 16.30 hod.  HLAVNÍ PROGRAM V LEVELU: 

Zahájení – starosta Zdeněk Růžička 
Kulturní vystoupení dětí 1. stupně 
Vyprávění pl. Vondráčka – o výstavě v muzeu 
Recitace básně „KDYŽ“ 
Projekce – smyčka o padlých z Újezdu nad Lesy 
Předávání publikace potomkům padlých 
Film žáků II. st. ZŠ Masarykova 
Předání vojenského řádu Újezdskému muzeu 
Udělení titulu „OBČAN ROKU“

4. po skončení přechod do Muzea – vernisáž výstavy

Pozvánka
DEN MATEK PRO SENIORY

OSLAVY 70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
MČ PRAHA21 ve spolupráci s Muzejní radou a ZŠ Masarykova

Termín konání: 5. 5. 2015 od 15.00 hod.

Odbor občansko správní ÚMČ Praha 
21 v Újezdě nad Lesy zve všechny  

seniory k posezení ke „DNI MATEK“, 
které pořádáme:

v sobotu 9. 5. 2015 v jídelně Masarykovy 
ZŠ v Polesné ulici od 14:00 hod.

K posezení jsme Vám připravili malé 
občerstvení, hudební program a  dále 

se Vám opět představí děti naší městské 
části Újezd nad Lesy.

Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na 
společně strávené odpoledne s hudbou, 

tancem a občerstvením.
Odbor občansko správní

 

 

OSLAVY 70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ 
VÁLKY 

MČ PRAHA21 ve spolupráci s Muzejní radou a ZŠ Masarykova 
 

Termín konání:  5. 5. 2015 od 15.00 hod. 
 
PROGRAM OSLAV: 
1. v 15.00 hod.     položení věnců na místním hřbitově u pomníku padlých  
                                z 1. a 2. Světové války, položení věnce na Rohožníku 
2. v 16.00 hod.  položení věnce u p. KRAUSE  
                          
3. v 16.30 hod.        HLAVNÍ  PROGRAM  V  LEVELU: 
                                Zahájení – starosta Zdeněk Růžička 
                                Kulturní vystoupení dětí 1. stupně  
                                Vyprávění pl. Vondráčka – o výstavě v muzeu 
                                Recitace básně „KDYŽ“  
                                Projekce – smyčka o padlých z Újezdu nad Lesy 
                                Předávání publikace potomkům padlých  
                                Film žáků II. st. ZŠ Masarykova  
                                Předání vojenského řádu Újezdskému muzeu  
                                Udělení titulu „OBČAN ROKU“  
 
4. po skončení přechod do Muzea – vernisáž výstavy  
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NEPOSEDA

Lidé bez přístřeší

Osoby bez přístřeší může-
me potkat před supermar-
kety nebo je vídáme, jak 
jdou se svými vozíky plný-

mi papírů městem. Někdo k nim cítí 
nenávist, jiný soucit. Mnoha lidem 
jsou lhostejní. Jedná se o lidi rozlič-
ných osudů a příběhů, které život 
přivedl do této nepříznivé situace. 
Váže se k nim také mnoho předsud-
ků. Jedním z nejrozšířenějších je ten, 
že nechtějí pracovat. Přitom, aby si 
zajistili svou velmi skromnou obži-
vu, musí se pořádně snažit. Jednou 
z mála příležitostí, jak legálně získat 
peníze, je například sběr papíru. Tak 
jako ostatní část populace ráno vsta-
ne do práce, tak také lidé bez přístře-
ší musejí od rána obcházet svůj 
rajon a hledat v kontejnerech velmi 
skromnou obživu v podobě papíru. 
Další možností, jak získat peníze, 
jsou příležitostné práce. Většinou 
jsou ale tito lidé zaměstnáni bez pra-
covní smlouvy, z čehož také vyplývá, 
že nemohou prosazovat svoje práva 
vůči zaměstnavateli a musí se spolé-
hat na jeho slušnost.
 Další mýtus, který se ve spo-
lečnosti traduje, tvrdí, že se jedná 
o velmi příjemný a zahálčivý způsob 
života. Přitom život na ulici je plný 

stresu a nebezpečí. Lidé bez přístřeší 
se často stávají obětí kriminálních 
činů a v krajních případech to pro 
ně má fatální důsledky, které můžou 
skončit smrtí. Dalším rizikem jsou 
zdravotní problémy. Život na ulici má 
na lidské tělo devastující vliv. V celé 
Praze se nachází pouze jediný lékař 
zaměřený na tuto cílovou skupinu, 
což je naprosto nedostatečné.
 Třetím mýtem rozšířeným ve 
společnosti je, že lidé bez přístřeší 
nechtějí žádnou změnu ve svém ži-
votním stylu. Mnohdy však této změ-
ny bez další pomoci nejsou schopní, 
protože se neorientují v pro ně příliš 
složitém společenském systému. 
Velmi těžko dostupná je i právní 
ochrana. Přesto se lidé bez přístřeší 
v rámci svých možností snaží o změ-
nu. Snaží se například obstarat si 
provizorní bydlení v podobě chatek.
 Dalším fenoménem spojeným 
s lidmi bez přístřeší je takzvané 
skryté bezdomovectví. Označujeme 
tak jedince, kteří nežijí viditelným 
životním stylem lidí bez přístřeší, ale 
přespávají například po kamarádech 
nebo mají jiné nestabilní provizorní 
bydlení či se náhle ocitnou v exis-
tenční krizi. I těmto lidem by měla 
společnost adekvátně pomáhat. Ten-

to fenomén je velmi častý u mladých 
dospělých, kteří byli nuceni odejít od 
rodičů a ještě nebyli schopni zajistit 
si vlastní bydlení. Většinu z nich si 
však s osobami bez přístřeší nespojí-
me.
 Problémů, se kterými se potýkají 
lidé bez přístřeší, je bezpočet a jeden 
článek na jejich popis nestačí. Přesto 
by mělo platit to, že kultivovanost 
a humanita společnosti se neodvo-
zuje od toho, jak jsou respektováni 
silní, ale od toho, jak se stavíme 
k těm nejslabším. Mezi ně bezpochy-
by lidé bez přístřeší patří.
 V roce 2014 získala nezisková 
organizace NEPOSEDA od MČ Praha 
21 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. 
Prahy v oblasti řešení problematiky 
bezdomovectví ve výši 50 000,- Kč. 
Během realizace projektu od června 
do prosince 2014 jsme byli v inten-
zivním kontaktu s 16 osobami bez 
přístřeší z MČ Újezd nad Lesy. Indivi-
duální práce s klienty se zaměřovala 
především na problematiku dluhů, 
hledání zaměstnání, vyřizování 
dokladů, užívání návykových látek, 
bydlení a na oblast trestně právní.

Mgr. Martin Novák,  
terénní sociální pracovník

Nezisková organizace NEPOSEDA poskytuje již 16 let společensky prospěšné aktivity 
a služby, jejichž posláním je zvyšovat kvalitu života obyvatel okrajových částí Prahy. Jed-
nou z cílových skupin, se kterou pracujeme, jsou i osoby bez přístřeší, které jsou kontak-
továny naším Komunitním terénním programem KŘIŽOVATKA. Jeho posláním je usilovat 
o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu jedinců, kteří se ocitli v situa-
ci, se kterou si neví rady. Poskytujeme jim informace, odbornou pomoc a podporu. 



Naše mateřská škola byla 
oslovena neziskovou organizací 
Mezi námi, jejímž cílem je se-
tkávání lidí všech generací. Aby 
se senioři, děti a lidé v produk-
tivním věku vzájemně pozná-
vali, měli k sobě úctu a spo-
lečně objevovali nové. Prvním 
krokem bylo oslovení Klubu 
aktivních seniorů a navázání 
spolupráce. Proběhlo první 
setkání s předsedkyněmi Klubu 
paní Vojtovou a Krajzingrovou 
v naší mateřské škole a o měsíc 
později jsme se zúčastnily člen-
ské schůze, na které ředitelka 
neziskové organizace Mezi námi Linda Obrtelová a ko-
ordinátorka Andulka Bízková seznámily ostatní členky 
s našimi záměry. Koncem března jsme společně s panem 
Šiškou na výroční schůzi pozvali seniory do naší ma-

teřské školy na první setkání, 
které vzbudilo velký ohlas. Děti 
se na babičky velmi těšily, celý 
týden jsme se na jejich návště-
vu připravovali. První setkání 
proběhlo 10. dubna dopoledne 
a účastnilo se ho celkem sedm 
babiček. Děti pro ně nakresli-
ly obrázky a vyrobily kytičky. 
Společně jsme si zazpívali 
a zatancovali. Nechybělo malé 
občerstvení a prohlídka ma-
teřské školy a školní zahrady. 
Setkání s babičkami bylo pro 
děti velkým potěšením a zpest-
řením dopoledne. Doufáme, že 

se projekt bude líbit nejen nám, dětem a seniorům, ale 
i rodičům. Těšíme se na další setkání a spolupráci!

Za 1. mateřskou školu Petra Polesná, učitelka 
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Nedávno se mě moje pětiletá dcera zeptala: „Mami, 
jak se vyrábí kravička?“ Znáte to také? Děti, které žijí 
ve městě, nemají moc příležitostí vidět, jak žijí zvířa-
ta na venkově, jak se pěstují různé plodiny a jak jsou 
následně zpracovávány. A právě tuto představu dětí 
se rozhodlo Sdružení rodičů při MŠ Sluníčko a kolektiv 
MŠ Sluníčko změnit. Ve spolupráci s agenturou Park Tři 
Věže proběhne v pondělí 18. května 2015 v odpoled-
ních hodinách v prostorách zahrady školky ekologicko-
-naučná akce „Stezka národního bohatství“. Tato akce je 
určena pro děti z MŠ Sluníčko, jejich rodiče a sourozen-
ce. Děti budou mít příležitost si vše samy přímo vy-
zkoušet a „osahat“, uvědomí si, že potraviny „nerostou 
v supermarketu“. Stezka národního bohatství se koná 
za podpory městské části Praha 21.

Jana Wenclová

Děkujeme rodičům, prarodičům a přátelům za ná-
vštěvu naší školy na 9. ročníku charitativní akce 
ŠKOLA PRO UNICEF a Dnu otevřených dveří, 
které se konaly dne 15. 4. 2014 od 17 hodin na 
I. stupni Masarykovy ZŠ. Návštěvníci z řad rodičů 
a veřejnosti si zakoupili výrobky s velikonoční te-
matikou a tím zároveň jednotlivým třídám finančně 
přispěli k nákupu - symbolické adopci - PANEN-
KY. Zapojením se do projektu Panenka Českého 
výboru pro UNICEF podpořila naše škola spolu 
s újezdskou veřejností celosvětové programy očko-
vání UNICEF. Vybraná částka 27 000 Kč za panenky 
a reklamní předměty této organizace bude použita 
výhradně na pomoc dětem v rámci programu Dět-
ského fondu OSN – UNICEF. 

Eva Danielová

Čas v zelený háv zahaluje zemi, na níž 
cár sněhu sem tam ještě visí
a slastný pocit z odcházení větru se 
s radostnými hlasy dětí mísí..........

V polovině března se někteří z nás 
(někdo už poněkolikáté) vydali do 
malebné přírody, plné čerstvého 
vzduchu a kouzelného světa ča-
roděje Černovouse, víly Lesněnky 
a skřítka Stydlína. Společně s nimi 
jsme si užili nezapomenutelný 
týden plný pohádek, kouzel a fan-
tazie. Tentokrát nás všechny čekal 
nesnadný úkol. Čaroděj Černovous 

zaklel Lesněnku v pohádkovém lese 
a na nás si nachystal spoustu úkolů, 
her a jiných čar a kouzel, kterými 
se nám nakonec opravdu povedlo 
začarovanou vílu vysvobodit z jeho 
moci. Statečně nám při tom po-
máhali skřítci, vodníček Vřesníček, 
Ořešák, duch Vřesduch, poníci, 
paní kuchařky a ostatní obyvatelé 
malebné obce Vřesník, kteřížto 
nás po těch sedmi letech, co se 
k nim opakovaně každým rokem 
vracíme, považují za součást jejich 
velké vřesnické rodiny. Vždycky nás 
všechny potěší jejich milé, upřímné 

a přátelské přijetí. Vypadá to, jako 
by se tady zastavil čas a my všichni 
jsme si užili sice náročný, ale zato 
nádherný týden, plný dětské radosti 
a veselí. 
 Jsme rádi, že jsme mohli společně 
sdílet pohodu, klid a radost a věříme, 
že na tento nezapomenutelný týden 
v říši fantazie a kouzel uprostřed 
Vysočiny děti nikdy nezapomenou 
a ponesou si jej ve svých srdíčkách 
ještě hodně dlouho.

Učitelky MŠ Sluníčko,  
Polesná 1690

Škola pro UNICEF

Týden v kouzelném kraji Vysočiny aneb vysvobozování víly Lesněnky

Stezka národního bohatství

Mateřinka uvítala seniory
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   PŘÍRODA     SPORT     HRY    ZÁBAVA    KREATIVITA

Přihlášky přijímáme 
do 31. května 2015

Těšíme se na vás! 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
         MŠ SMÍŠKOV

1. týden 7. - 10. července

VAŘÍME, KUCHTÍME

• program je zaměřený na 
přípravu různých teplých i 

studených pokrmů
• děti se zábavnou formou 

seznámí s různými 
potravinami a surovinami, 

ze kterých se pod vedením 
zkušených pedagogů budou 

snažit vytvořit kulinářské 
dobroty

• Cena: 2.599,- / včetně 
stravného

2+ 3. týden 13.-24. července

  SMÍŠKOVÉ NA KONÍCH

• prohlídka a pobyt na soukromé 
koňské farmě

•  povídání o koních (péče,           
   úklid, krmení,..)
•  ukázka jízdy na koni a 
    techniky ježdění
•  individuální jízdy s dozorem 
   dle přání dětí
• pěší výlety

• Cena: 3.990,- / včetně 
stravného

červenec 
2015

  Lovčická 322, Praha 9-
Klánovice 190 14 (přízemí budovy) 
        
               tel.: 608 817 000       
               www.smiskov.cz

4.týden 27. - 31. července

           OD A DO Z

• každý den nová zábava 

• pohádkový den

• písničkový den

• výtvarný den

• detektivní den

• řemeslnický den

• Cena: 2.590,- / včetně 
stravného

Ceny již od 
2.590,- Kč

Více informací na e-mailu nikol.venclu@smiskov.cz 

20. – 21. března 2015, Windischeschenbach
Letos poprvé v historii fungování naší MŠ Sluníčko jsme zahá-
jili spolupráci se zahraničními pedagogy ve Svobodném státě 
Bavorsko. V těchto dnech se konalo první koordinační setkání 
zástupců českých i německých předškolních pedagogů.
 Ve dvou dnech jsme se seznámili s činností organizace 
Tandem a s mnoha českými i německými pedagogy. Někteří 
z nich již mají s výměnami bohaté zkušenosti a tak je nám, 
kteří jsme úplní nováčci, chtěli předat. Toto se povedlo a tak 
nyní nezbývá, než se těšit na další spolupráci, kdy si budeme 
moct dále předávat svoje poznatky a zdokonalovat se tak 
v cizím jazyce. Zkušenosti všech zapálených lidí ve výchově 
malých dětí jsou neocenitelným obohacením nás všech, kteří 
máme stejný cíl a to – dělat co nejlépe a nejprofesionálněji 
svoji práci tak, aby nám byla zároveň koníčkem. 

Za MŠ Sluníčko – Jarmila Havlíčková

Česko – bavorské výměny  
pedagogů TANDEM Dne 26. 3. proběhlo  tradiční “pasování na čte-

náře”. Okolo osmé hodiny ranní na děti – jako 
již tradičně – netrpělivě čekal v újezdské Míst-
ní knihovně král Knihoslav. Vystřídalo se zde 
postupně během celého dopoledne všech šest 
prvních tříd. Děti prošly velmi těžkou zkouškou, 
jež se týkala nejen čtenářských, ale i recitačních 
dovedností a mnohé si pan král vyzkoušel i ze 
znalostí našich oblíbených pohádek či známých 
knih. Nejeden prvňáček se mnohdy zapotil. 
Zkouška totiž nebyla vůbec jednoduchá. Navzdo-
ry všemu tomu děti obstály a jako odměnu za své 
výborné znalosti a schopnosti obdržely od krále 
Knihoslava Čtenářský list a též knižní průkazku, 
která jim otevře pohodlnější cestu do světa po-
hádek a fantastických příběhů, do světa historie, 
alchymie a též životně důležité tvořivosti.

Václava Valentová, Masarykova ZŠ

Pasování na čtenáře

Muzejní rada
Městská část Praha 21

vyhlašují

výtvarnou, literární a fotografickou soutěž

 KŘÍDLA
          MOTÝLÍ

Hodnocení soutěže ve čtyřech kategoriích
předškoláci

mladší žáci - I. stupeň ZŠ
starší žáci - II. stupeň ZŠ

dospělí

Místa pro odevzdání do 22.5.2015
Masarykova ZŠ I. stupeň 
Masarykova ZŠ II. stupeň 
Podatelna MČ Praha 21

(podepsané práce a kontakt prosíme vložit do obálky)

Slavnostní vernisáž v Újezdském muzeu 
a vyhlášení výsledků se uskuteční

dne 4.6.2015 v 17 hodin

F I L M O V Ý  K L U B  FK21

F I L M O V Ý  K L U B  FK21

Podrobněji na webových stránkách MČ – www.praha.cz/kva

středa 20. května od 19.hod v 
div. sále MZŠ

 

„ALBERT“ - režie: Fr. VLÁČIL 
předposlední Mistrův film z roku 1985

HOST: Jan KAČER – hlavní role 
 podle předlohy románu L. N. Tolstého; délka 

filmu70 minut - bude tedy dost času jak na hostovo 
zasvěcené vyprávění, tak i na naše dotazy

vstup pro všechny  volný, každý je vítán, místa je dost
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ZPRÁVY Z RADY

Jednání Rady městské části č.11
konané dne 24. 03. 2015

Program jednání:
1.  Kontrola plnění úkolů
2.  Smlouva o poskytnutí  

grafických služeb
3.  Možnost umístění vývěsky  

u objektu samoobsluhy  
na sídlišti Rohožník

4.  Zajištění provozu v sále  
polyfunkčního domu

5.  Zadání analýzy úspor energií  
a plynu při využití nástroje „interneto-
vá aukce elektřiny a plynu“

6.  Termíny jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 21 na další období

7.  Zřízení Komise pro udělování čestných 
titulů “Čestný občan” a “Občan roku”

8.  Rozpočtová opatření č. 1 - 3:  
změny rozpočtu v roce 2015

9.  Zateplení MŠ Rohožník - smlouva 
o poskytnutí podpory SFŽP ČR

10.  Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení 
služebnosti pro Pražskou plynáren-
skou Distribuci, a.s. na pozemcích 
parc.č. 2513, 2616, 2927, 2928, 3022, 
3023, 3701 a 3735/3 v k.ú. Újezd nad 
Lesy

11.  Žádost o uzavření Smlouvy o zří-
zení služebnosti pro Pražskou 
plynárenskou Distribuci, a.s. na 
pozemcích parc.č. 599/1, 673/22, 
713, 1655, 2763, 2834, 2883, 3250, 
3271, 3301/1, 3421/6 a 3535 v k.ú. 
Újezd nad Lesy

12.  Žádost o znovu projednání  
návrhu na pořízení změny územního 
plánu - pí Bartošová

13.  Zápis z 3. jednání KÚR  
ze dne 9. 3. 2015

14.  Prodloužení nájmu stánku  
trafiky a WC v Toušické ulici – stažen 
z jednání

15.  Zařazení akcí do ceníku  
krátkodobých pronájmů sálu poly-
funkčního domu

16. Výpověď z nájmu bytu č. 1614/3
17.  Pronájem pozemku  

pro konání trhů
18.  Oslavy 70. výročí konce  

2. světové války
19.  Zápis z jednání Komise  

vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 11. 
3. 2015

20.  Zápis z jednání Dopravní komise ze 
dne 11. března 2015

21.  Zápis z Komise  
životního prostředí

22.  Zápis z jednání KSPZ  
ze dne 11. 3. 2015

23. Zřízení transparentního účtu

4.  Zajištění provozu  
v sále polyfunkčního domu

Usnesení číslo: RMČ11/0157/15
Rada městské části
1)  bere na vědomí důvodovou 

zprávu tajemníka pana Vladimí-
ra Saitze

2)  ukládá ÚMČ Praha 21 /tajemní-
kovi/ předložit RMČ náplň práce 
a pracovní smlouvu správce 
Polyfunkčního domu p. Herinka

Zodpovídá Vladimír Saitz,  
Tajemník úřadu

3)  ukládá ÚMČ Praha 21 /
tajemníkovi/ zajistit zpraco-
vání tabulky rezervací akcí 
v sále Polyfunkčního domu 
a následně její zveřejnění na 
webu MČ a zprovoznění sys-
tému rezervací přes webové 
stránky

Zodpovídá Vladimír Saitz,  
Tajemník úřadu

6.  Termíny jednání Zastupitelstva 
MČ Praha 21 na další období

Usnesení číslo: RMČ11/0159/15
Rada městské části
1)  schvaluje termíny jednání Za-

stupitelstva MČ Praha 21: 
22. 6. 2015 od 16:00 hodin 
21. 9. 2015 od 16:00 hodin 
14. 12. 2015 od 16:00 hodin

2)  ukládá ÚMČ Praha 21 /sta-
rostovi/ napsat do pozvánky 
na ZMČ: V případě, že jednání 
ZMČ překročí 22:00 hodinu, 
bude jednání přerušeno a bude 
pokračovat následující den od 
8:00 hodin.

7.  Zřízení Komise pro udělování  
čestných titulů “Čestný občan”  
a “Občan roku”

Usnesení číslo: RMČ11/0160/15
Rada městské části
1)  rozhodla o zřízení Komise  

pro udělování čestných titulů 
“Čestný občan”, “Občan roku” 
ke dni 25. 3. 2015

2)  jmenuje předsedu komise:  
paní Jaroslavu Punovou 
členy komise:  
paní Ing. Evu Danielovou –  
oceněnou titulem “Občan roku” 
paní Marii Tomaidesovou –  
oceněnou titulem “Občan roku” 
pana Petra Macha –  
oceněného titulem “Občan 
roku”

3)  jmenuje tajemníka komise:  
pana Zdeňka Voříška

9.  Zateplení MŠ Rohožník - smlouva 
o poskytnutí podpory SFŽP ČR

Usnesení číslo: RMČ11/0162/15
Rada městské části
1)  bere na vědomí informaci o obdr-

žení dotace v rámci Operačního 
programu Životní prostředí a in-
formaci o financování akce

2)  schvaluje Smlouvu č. 141195513 
o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí mezi Státním 
fondem životního prostředí  
České republiky a Městskou  
částí Praha 21

3)  pověřuje starostu MČ Praha  
21 podpisem smlouvy č. 
141195513 o poskytnutí podpo-
ry ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí 
mezi Státním fondem životního 
prostředí České republiky a Měst-
skou částí Praha 21
Zodpovídá Zdeněk Růžička, starosta

4)  ukládá ÚMČ Praha 21 /FO/ 
připravit rozpočtové opatření na 
převedení finančních prostředků 
ve výši 3,8 mil. Kč z položky ne-
specifikované rezervy v kapitole 
10 - Pokladní správa pro finanční 
krytí akce “Zateplení MŠ Rohož-
ník”

Zodpovídá Ing. Vlasta Berková,  
vedoucí finančního odboru

Termín: 30. 04. 2015
Usnesení - 
(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

20.  Zápis z jednání Dopravní komise 
ze dne 11. března 2015

Usnesení číslo: RMČ11/0172/15
Rada městské části
1)  bere na vědomí zápis z jednání 

Dopravní komise ze dne 11. břez-
na 2015

2)  ukládá ÚMČ Praha 21 (ved. OMI) 
vyzvat spol. Zavos, s.r.o. ke svo-
lání místního šetření k nalezení 
objízdných tras pro budování 
další etapy splaškové kanalizace; 
vyžádat si na HMP, MHMP kopii 
smlouvy, kde je stanovena povin-
nost zřídit objízdné trasy a požá-
dat o právní výklad ustanovení.

Zodpovídá Ing. Josef Roušal,  
vedoucí odboru majetku a investic

23.  Zřízení transparentního účtu
Usnesení číslo: RMČ11/0175/15
Rada městské části
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1)  schvaluje zavedení transparent-
ního účtu Městské části Praha 21 
a jeho zveřejnění na webových 
stránkách

2)  ukládá ÚMČ Praha 21 /tajemník/ 
zajistit ve spolupráci s vedoucí FO 
a IT pracovníky zřízení transpa-
rentního účtu u České spořitelny 
a jeho zveřejnění na webových 
stránkách MČ Praha 21 v termínu 
do 15. 4. 2015.

Zapsala asistentka – Dana Kartousová,
(výběr - plné znění na webu  

www.praha21.cz)

Jednání č. Rady městské části č. 12
konané dne 07. 04. 2015
Ověřovatel: místostarosta - Jan Slezák

Program jednání:
1. Kontrola plnění úkolů
2.  Úkoly vzešlé z 3. jednání ZMČ 

Praha 21
3.  Dodatek č. 11 se společností GE-

PRO spol. s.r.o.
4.  Žádost o finanční příspěvek na 

žáka Diakonie ČCE Praha 10
5.  Výpověď nájemní smlouvy č. 

SML/2012/0014/VHC- Úřad práce
6. Jmenování koordinátorky MA21
7.  Výsledek výběrového řízení na tisk 

Újezdského zpravodaje
8.  Odvolání a jmenování tajemníka 

komisí, zápis Bytové komise a do-
datek Jednacího řádu komisí RMČ 
Praha 21

9.  Zápis z jednání Komise volnočaso-
vých aktivit, konaného dne  
25. 3. 2015

10.  Snížení výše vstupného na 
Újezdský rockfest

11.  Pořízení rozklikávacího 
rozpočtu a volba tajemníka 
komise OTK

12.  Zápis z jednání GK RMČ Praha 21 
a výsledky hodnocení předlože-
ných projektů na rok 2015

13.  Veřejné Fórum –  
termín 4. 11. 2015

14.  Digitalizace archivu stavebního 
úřadu - stavební úpravy

15.  Zápis z jednání Finančního výbo-
ru č. 3 ze dne 18. 3. 2015

16.  Stažen z jednání
17.  Inventarizace majetku a závazků 

MČ Praha 21 k 31. 12. 2014
18.  Rozpočtová opatření č. 6 - 8: 

změny rozpočtu v roce 2015
19.  Zápis z jednání likvidační komise 

ze dne 1. 4. 2015

6. Jmenování koordinátorky MA21
Usnesení číslo: RMČ12/0181/15
Rada městské části jmenuje paní 
Ing. Lucii Ponicovou koordinátorkou 
MA21 MČ Praha 21 od 8. 4. 2015.

8.  Odvolání a jmenování tajemníka 
komisí, zápis Bytové komise a do-
datek Jednacího řádu komisí RMČ 
Praha 21

Usnesení číslo: RMČ12/0183/15
Rada městské části
1)  odvolává tajemnici Komise sociál-

ní politiky a zdravotnictví a Bytové 
komise, paní Jitku Heřmánkovou

2)  jmenuje Lucii Novákovou, Dis. 
tajemnicí Komise sociální politiky 
a zdravotnictví

3)  jmenuje Bc. Janu Krejčíkovou 
tajemnicí Bytové komise

4)  bere na vědomí zápis z jednání 
Bytové komise ze dne 24. 3. 2015

5)  schvaluje Dodatek č.1 k Jednacímu 
řádu komisí RMČ Praha 21

9.  Zápis z jednání Komise volnoča-
sových aktivit, konaného dne 25. 
3. 2015

Usnesení číslo: RMČ12/0184/15
Rada městské části
1)  bere na vědomí zápis z jednání 

Komise volnočasových aktivit ze 
dne 25. 3. 2015

Zodpovídá Zdenek Voříšek,  
referent - kulturní

Rada žádá p. Macha, aby akce kona-
né pod záštitou MČ předkládal radě 
ke schválení formou usnesení.

10.  Snížení výše vstupného  
na Újezdský rockfest

Usnesení číslo: RMČ12/0185/15
Rada městské části
1)  revokuje usnesení č. 

RMČ9/0116/15 ve všech bodech
2) ruší konání akce Újezdský rockfest
3)  ukládá ÚMČ Praha 21 vypovědět 

doposud uzavřené smlouvy na 
tuto akci

Zodpovídá Zdenek Voříšek,  
referent - kulturní

11.  Pořízení rozklikávacího rozpočtu 
a volba tajemníka komise OTK

Usnesení číslo: RMČ12/0186/15
Rada městské části
1)  jmenuje Bc. Martina Nedvěda ta-

jemníkem Komise pro otevřenost, 
transparentnost a komunikaci 
s občany

2)  schvaluje zavedení rozklikávacího 
rozpočtu Městské části Praha 21 

a jeho zveřejnění na webových 
stránkách MČ Praha 21 v základní 
variantě

3)  ukládá tajemníkovi ÚMČ P21 zajis-
tit ve spolupráci s vedoucí FO a IT 
pracovníky pořízení rozklikávacího 
rozpočtu v základní variantě, dle 
cenové nabídky společnosti Gor-
dic a jeho zveřejnění na webových 
stránkách MČ Praha 21 v termínu 
do 15. 5. 2015.

Zodpovídá Vladimír Saitz,  
Tajemník úřadu

13.  Veřejné Fórum –  
termín 4. 11. 2015

Usnesení číslo: RMČ12/0188/15
Rada městské části
1)  schvaluje termín “Veřejného fóra”, 

které se uskuteční dne 4. 11. 2015.
2)  pověřuje koordinátora MA 21 

organizací “Veřejného fóra” dne 4. 
11. 2015

Zodpovídá Ing. Lucie Ponicová,  
Granty a MA21

Zapsala  vedoucí oddělení kanceláře 
starosty - Iva Šimková

(výběr, plné znění na webu  
www.praha21.cz)

Rádi bychom občany informovali 
o změně názvu jednoho z odborů 
Magistrátu hlavního města Prahy. 
Jedná se o původní Odbor životního 
prostředí, který má od 1.4.2015 nový 
název – Odbor ochrany prostředí.
 Upozornění na změny v zákoně 
o ochraně zemědělského půdního 
fondu a změnu statutu hl.m.Prahy
 Od 1. 4. 2015 platí novela zákona 
o ochraně zemědělského půdního 
fondu č. 334/1992 Sb. Nově je po-
třeba souhlas s vynětím ze země-
dělského půdního fondu pro stavbu 
určenou k bydlení nebo veřejně pro-
spěšnou stavbu umístěnou v proluce 
nad velikost 0,5 hektaru.
 Od změny statutu hl. m. Prahy – 1. 
4. 2015 nově platí, že se ke stanovis-
kům ke stavbám z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu již 
nevyjadřuje Magistrát hl. m. Prahy, 
ale správní obvody (Praha 1-22) tedy 
v našem případě Odbor životního 
prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
(pro Újezd nad Lesy, Klánovice, Bě-
chovice a Koloděje). 

OŽPD - Slabochová, Švejnoha

Informace z MHMP
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ZPRÁVY Z ÚŘADU

Revitalizace rybníka v ul. Dubinská
V návaznosti na podzimní výlov a vypuštění „Kolodějské-
ho“ rybníka, v Dubinské ulici zjištěné podemletí břehů, 
byl zhotoven projekt oprav břehů, spojený s revitalizací 
zeleně v okolí rybníka. Na jeho základě probíhá získání 
vyjádření dotčených orgánů a stavební řízení formou 
ohlášení udržovacích prací. 
 Zároveň probíhá proces získání finančního krytí oprav, 
a to z Operačního programu Praha – Konkurenceschop-
nost, 15. kontinuální výzva, (dále OPPK), oblast podpory 
2.1, podporovaná aktivita revitalizace vodních toků 
a vodních nádrží včetně revitalizace doprovodné zeleně. 
V případě schválení žádosti by to znamenalo spoluúčast 
MČ Praha 21 7,5% z uznatelných nákladů, z rozpočtových 
nákladů 4,0 milionů Kč.

Ing. Tomáš Gross, OMI MČ Praha 21

LTE v Újezdě
O jarních prázdninách bylo na budovu Polesná 1690 
firmou O2 instalováno zařízení pro šíření mobilního LTE 
signálu. Tím se zlepší zejména datové pokrytí mobilního 
4G internetu v Újezdě.

Ing. Tomáš Gross, OMI MČ Praha 21

Opravy bytů na sídlišti Rohožník
Na základě výběrového řízení z března 2015 probíhá 
oprava pěti bytů patřících MČ Praha 21. Majitele a ná-
jemníky v okolních bytech žádáme o shovívavost. Práce 
budou dokončeny nejpozději do poloviny května 2015.

Ing. Tomáš Gross, OMI MČ Praha 21

Zateplení mateřské školy Rohožník
V lednu 2015 byla na základě výběrového řízení po-
depsána smlouva s generálním dodavatelem, firmou 
DKS, s.r.o. smlouva na zateplení střechy MŠ Rohožník, 
v hodnotě 3,6 milónu Kč. V březnu 2015 byla uzavřena 
smlouva mezi MČ Praha 21 a Státním fondem životní-
ho prostředí ČR o poskytnutí podpory a bylo doručeno 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního 
prostředí v hodnotě celkem 2,4 miliónu Kč. Práce budou 
provedeny o letních prázdninách 2015.
 Ing. Tomáš Gross, OMI MČ Praha 21

Skautská klubovna Rohožník
V únoru 2015 byl získán souhlas s odstraněním stavby 
stávající skautské klubovny, původně dočasného zařízení 
staveniště pro výstavbu sídliště Rohožník.
 V březnu 2015 bylo získáno rozhodnutí o umístění 
stavby a stavební povolení pro novou budovu a plyno-
vou přípojku, dispozičně podle zadání rady městské části 
z ledna a úpravy z června 2014.
 V současné době je řešeno finanční krytí akce, čekáme 
na vyjádření skautského ústředí k možnosti spolufinan-
cování, v jaké výši a za jakých podmínek, poprvé skauty 
avizované v minulém roce.

Ing. Tomáš Gross, OMI MČ Praha 21

Velikonoční dílna se opět vydařila
Ačkoli v úterý 31. března venku vládlo pravé aprílové po-
časí, které lidem moc dobré nálady nepřináší, v zasedací 
místnosti ÚMČ Praha 21 byla atmosféra úplně jiná…
 Ptáte se proč? Komise sociální politiky a zdravotnic-
tví, MČ Praha 21 ve spolupráci s občanským sdružením 
Neposeda a dobrovolnicí paní Jaroslavou Jiráskovou 
připravili pro návštěvníky zajímavé a kreativní odpoled-
ne. Konala se totiž, již tradiční, velikonoční dílna, a za-
sedací místnost úřadu se proměnila v dílnu tvořivosti. 
Zájem byl veliký. Zdobili se velikonoční věnečky z proutí 
a ze skořápek, vyšívala se přáníčka, vyráběli se roztomilé 
ovečky, zápichy kohoutků z peříček, barvila a polepovala 
se vajíčka, a jako každým rokem, se zasévalo osení do 
vlastnoručně vyzdobených květináčů.
 Dobrá nálada a radost z tvoření provázela návštěvníky 
i pořadatele po celé odpoledne. Při tvoření byl čas i na 
„kus“ řeči a popovídání si.  Hotové výrobky a dekorace si 
návštěvníci odnášeli domů a mohli tak potěšit své blízké 
velikonočním, vlastnoručně vyrobeným dárkem. Jsme 
moc rádi, že je o dílny tvořivosti stále větší zájem. Pří-
pravy byly náročné, ale stály za to. Děkujeme všem, kteří 
obětovali svůj volný čas, nápady a nadšení a pomohli 
tuto dílnu zorganizovat. 

Za Komisi sociální sociální politiky  
a zdravotnictví Bc. Radka Lipanovičová

INZERCE
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Vedle naší zahrady je stanoviště tříděného odpa-
du. Řeklo by se: velká výhoda, nemusíme nosit 
vytříděný odpad daleko. Ale každá mince má dvě 
strany a v tomto případě je tou rubovou nepořá-
dek, kolem kterého musíme chodit a který je při 
větru roznášen do okolí. 
 Ne, že by nebyl odpad poměrně pravidelně 
vyvážen, ale pokud někdo odloží do kontejne-
ru celé nesmačkané krabice nebo nesešlapané 
plastové lahve, tak se toho do nich opravdu moc 
nevejde. A co udělá někdo, kdo, zejména o víken-
du, přiveze pracně roztříděný odpad ke kontejne-
rům? Bude hledat jiné stanoviště? (A že je máme 
v Újezdě ne příliš daleko od sebe.) Pochopitelně 
položí odpad vedle kontejneru. 
 A to je jenom jedna část nepořádku na „našem“ 
stanovišti. Horší je odkládání odpadu, který se 
nerecykluje. V poslední době jsme zde měli sušák, 
lustr, perský koberec, pneumatiky a další věci, 
které patří do sběrného dvora nebo na pravidelně 
městem přistavované kontejnery na velkoobje-
mový odpad. Jitka Carbolová

ÚJEZDSKÝ STROM

Mnoho povyku vyvolal text starosty Růžičky o odpad-
kových koších v péči spolku Újezdský strom na titulní 
straně dubnového vydání Zpravodaje. Věc má vícero 
konsekvencí. Předmětné koše jsem navštívil, u některých 
vskutku byl nepořádek. A pěkně vyvedená cedule s lo-
gem spolku a informací, že se o pořádek stará skutečně 
spolek Újezdský strom. O úřadu ani slovo. Na úřadě, jak 
se ukázalo, žádné předání košů do péče ÚMČ neproběh-

lo a přinejmenším formálně se tak o ně má starat spolek. 
Bez zajímavosti není ani názor lesníků, že umisťovat 
odpadkové koše do lesa je kontraproduktivní, neboť na-
opak nabádá lidi, aby odpadky do lesa nosili. Otiskujeme 
nicméně otevřené dopisy, jež do redakce doručili zástup-
ci spolku. A k tomu ještě příspěvek občanky, jenž se týká 
rovněž nepořádku, ale v jiných místech...

Vojtěch Varyš

Vážený pane Růžičko,
děkujeme Vám, že jste odhalil zlořád, 
který Újezd od října r. 2014 sužuje – 
totiž nepořádek. Konkrétně u koše 
na stanovišti č. 12 U sojky strážkyně 
Lesní galerie I. a u koše na rohu Čan-
kovské a Polepské. Jen jste si trochu 
popletl adresáta své laskavé výtky. 
Ale to nevadí, stačí ji nasměrovat 
tam, kam má správně dopadnout, 
tedy zpět na Váš úřad. Na ceduli, 
která byla instalována u stanoviště 
č. 12 současně s dětským hřištěm, je 
totiž napsáno, že „Pořádek a odvoz 
odpadků zajišťuje Odbor VHČ, sprá-
vy bytů a údržby MČ Praha 21, Újezd 
nad Lesy“. O způsobu společného 
úklidu lesa, na němž bychom se jako 
dobrovolníci podíleli i po instalaci 
hřiště společně s MČ a Lesy ČR, jsme 

se opakovaně pokoušeli domluvit 
s vedoucím OŽPD a Vaším nynějším 
koaličním partnerem za hnutí Pro 
Prahu Ing. Březinou. Lesy ČR vždy 
vyjádřily ochotu k domluvě, pan Bře-
zina ani neodpověděl. Koš na rohu 
Čankovské a Polepské je součástí 
grantu. O standardizovaném způso-
bu převodu ukončených grantových 
projektů, které pro Újezd získáváme 
a realizujeme na pozemcích MČ, 
jsme se též pokoušeli domluvit 
a domluva opět ztroskotala na OŽPD 
pod vedením pana Březiny. Neměj-
te ale obavu, že by nás Váš veřejný 
útok na újezdské dobrovolníky od 
další činnosti odradil – dál budeme 
dobrovolně uklízet les v pravidel-
ných brigádádch, jak to činíme od 
r. 2006 a dál se budeme snažit do 

Újezda přinášet externí peníze na 
obnovu pěších cest a výsadbu alejí 
( do r. 2014 celkem 1,9 milionu Kč). 
Myslíme si ale, že byste se Újezdské-
mu STROMu mohl za sebe i za svůj 
svěřený úřad omluvit. A možná - až 
bude pan Březina pořádat 16.dobro-
volný úklid, tak mu pozvánku za trest 
také nezveřejněte ve Zpravodaji, 
jako jste to udělal nám. Ale jinak - 
sláva Vám, že jste se do nepořádku 
tak zostra obul, jen tak dál! Spolu 
s Vámi sdílíme podezření, že takový 
spolek, jaký máte na radnici, žádným 
přínosem pro „nás újezďáky“ oprav-
du není.

S pozdravem
Újezdský STROM – Spolek pro 

Trvalý Rozvoj a Okrašlování MČ 
Praha 21

Dobrý den, pane starosto,
reaguji na Váš článek v posledním Zpravodaji. Jako zakládající 
členka spolku Újezdský STROM, který se od roku 2005 snaží 
soustavně zvelebovat Újezd nad Lesy, jehož členové věnovali 
spolu s ostatními občany obci stovky hodin neplacené dobro-
volnické práce, jsem tímto Vaším článkem otřesena. Článkem, 
kde napadáte spolek za to, že něco slíbil a při tom pomíjíte sku-
tečnost, že situace byla jiná než dnes (např. vedle koše nebylo 
dětské hřiště), ukazujete  naprostou neznalost situace. Tím, že 
se pouštíte do občanů řešících zadarmo ve volném čase problé-
my i za jiné lidi, ukazujete zvláštní pohled na situaci. Dobrovol-
níci, kteří projeví zájem o okoli, mají podle Vás řešit problémy 
obce bez jejího přispění (paní Kazdová opakovaně žádala obec 
o řešení situace- nemůže nosit do své popelnice odpad všech 
návštěvníků hřiště). Podle Vás je tedy takovýto spolek nepo-
třebný a odpadky se mají válet po celém lese?
  Podle mého názoru je nemístné kritizovat lidi, kteří se snaží 
problém ze všech sil vyřešit, pokud sám nemáte lepší řeše-
ní. Byl jste v tom lese před tím, než jsme se o něj začali starat, 
a víte, jak vypadal? Že  nedaleko dnešního hřiště byla  v podsta-
tě skládka odpadu s hrnci, sporáky a pneumatikami?
  Kolik věcí Vy osobně jste dělal v takovém rozsahu zdarma 
pro cizí lidi, dokud jste nebyl placen jako starosta???

S pozdravem Monika Hartmanová, Újezdský STROM

Potíže s odpadky

Otevřený dopis Újezdského Stromu starostovi:

Druhý otevřený dopis... Proč nechci bydlet vedle 
třídících kontejnerů

Jak se do lesa volá...



Tenorový recitál Tomáše Černého za 
klavírního doprovodu Davida Švece
Mexiko – Palacio de Bellas Artes
Anglie – Worchester Cathedral
Japonsko – Oji Hall
Švýcarsko –  Theater Basel  

a Opernhaus Zürich
Itálie –  Auditorium di Milano  

a Milano Musica Festival
Německo –  Guttenberg Herren-

chiemsee Festspiele, 
Komische Oper Berlin, 
Staatsoper Stuttgart

Španělsko, Maďarsko, Slovensko, 
Holandsko, Francie… 
 
A nyní i posluchači v Újezdě n/L usly-
ší živě špičku naší tenorové scény 
v Újezdě nad Lesy.

Tomáš je i stálým hostem Státní 
opery a ND v Praze. Jeho Wagnerův 
Lohengrin patří k nejrozsáhlejším ro-
lím. Čtyřikrát byl nominován na cenu 
Thálie, kterou za roli Su Čonga v Le-

hárově Zemi úsměvů 
i získal. Dále je držite-
lem prestižního japon-
ského ocenění Toku-
sen za CD Requiem 
od A. Dvořáka a ceny 
„Libuška“, udělovanou 
za nejlepší pěvecký 
výkon porotou emerit-
ních pěvců pražského 
Národního divadla. 
Malý výčet rolí: Jeník 
z Prodané nevěs-
ty, princ z Rusalky, 
Cavarodossi z Toscy, 
Rodolfo z Bohémy, Don José z Car-
men, Alfredo z La Traviaty … 
 Klavírní doprovod obstará zkuše-
ný dirigent ND v Praze, který právě 
v prestižní Opéra national de Paris 
připravuje Dvořákovu Rusalku. Hos-
toval v barcelonském Teatro Liceo, 
ve vídeňské Staatsoper, spolupracu-
je s většinou českých symfonických 
orchestrů atd.

    David je i vynikajícím 
klavíristou a korepeti-
torem. Doprovází často 
recitály Evy Urbanové 
(Madrid, Bratislava, Wa-
shington …), se kterou vy-
stoupí i na Pražském jaru. 
Jeho zastávka v Újezdě 
n/L je proto mimořádná.

Co například uslyšíte:
Giacomo Puccini – E luce-
van le stelle
Umberto Giordano - 
Amor ti vieta

Antonín Dvořák – Vidino divná, 
přesladká
A.Dvořák – Furiant F dur, op. 42, č. 2.
F. Liszt – Consolation (Útěcha) Des 
dur, op. 172, č. 4. a další, méně 
„vážné“ skladby. Připraveno je i malé 
překvapení.

Přeji vám nádherný zážitek.                          
Petr Duchek 

Taneční skupina GRIP

Vás srdečně zve
na VI. ročník

 ÚJEZDSKÉ
TANEČNÍ
 PŘEHLÍDKY

21.5.2015
od 17.30

Polyfunkční dům Level,

Újezd nad Lesy

Vystoupí taneční kroužky
a spolky z Újezda a blízkého okolí

Informace: lenka.murtingerova@centrum.cz TANEČNÍ SKUPINA

GRIP

V loňském roce oslavilo naše malé muzeum deset let 
od svého založení. Za tu dobu se uskutečnilo 57 výstav.
Muzeum se snaží, již od svého založení, připomenout různá 
výročí i život v obci. Téměř všechny výstavy byly a jsou 
tematicky doplňovány výtvarnými pracemi žáků Masaryko-
vy základní školy a mateřských škol. Některé výstavy jsou 
zahajovány také hudebními vystoupeními žáků našich škol. 
Děti se v průběhu roku zapojují do literárních i výtvarných 
bienále, vyhlašovaných muzeem na konci školního roku. 
Znovu jsem si toto vzácné propojení školy a muzea uvědo-
mila, když jsem pomáhala s přípravou současné výstavy 
„Hanin kufřík“, o osudech židovské dívky, která zahynula 
před koncem války v koncentračním táboře. Výstavu totiž 
doprovázejí emotivní obrázky dětí Masarykovy školy. Velký 
dík si zaslouží naše paní učitelky, které v hodinách výtvarné 
výchovy děti do muzejních akcí zapojují. Velmi vzácná je 
i zpětná vazba, když si učitelé udělají čas a s celou třídou 
výstavu v muzeu navštíví. Určitě je to vhodný doplněk výu-
ky a děti si tak rozšiřují svůj pohled na svět. Věřím, že z této 
spolupráce muzea a školy mají radost i rodiče.     

Marie Tomaidesová, 
členka muzejní rady

Příkladná spolupráce  
naší školy a muzea

KULTURA
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Hvězdy v Újezdě

Datum: 19. 5. 2015  Čas: 19.00  Cena: 300,-              
Místo: divadelní sál Masarykovy ZŠ, Staroklánovická 230, Praha 9, Újezd nad Lesy, vchod do sálu je z Čentické ulice
Předprodej: cukrárna U Berušky (vedle Úřadu MČ), Staroklánovická 470. Alternativně lze vstupenky objednat na tel. 
čísle 602 270 253 a e-mailem -  s-u-l@seznam.cz

Tomáš Frak.
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KULTURA

Hanin kufřík

Slavnostní vernisáž se konala 
ve zcela zaplněném sále Po-
lyfunkčního domu v pondělí 
13. 4. od 17 hodin. Přítomní 

návštěvníci byli seznámeni s příbě-
hem kufříku, který byl z Osvětimi 
zapůjčen na výstavu Tokijskému cen-
tru pro studium holocaustu v červnu 
2000. Ředitelka Fumiko Išioka se 
skupinou japonských dětí Malá kříd-
la ve věku 8 až 18 let pátrala po osu-
du majitelky kufříku, na němž bylo 
uvedeno jméno Hanna Brady, datum 
narození 16. 5. 1931 a nápis Weisen-
kind (znamená sirotek). Zjistila, že se 
Hana dostala do Osvětimi z Terezína. 
Odtud jí byly zaslány Haniny kresby. 
Fumiko osobně navštívila Terezín 
a Židovské muzeum v Praze a s po-
mocí p. Kurta Kotouče získala adresu 
bratra Hany, Jiřího, který žije v To-
rontu. Následovala výměna dopisů 
mezi Torontem a Tokiem. Jiří Brady 
popsal tragický příběh své rodiny 
(kromě Hany zahynuli v koncentrač-
ním táboře tatínek Karel a maminka 
Markéta), poslal fotografie a na jaře 
2001 navštívil se svou dcerou Larou 
Hanou Tokio, kde po padesáti letech 
uviděl kufřík své sestry. Kanadská 

žurnalistka Karen Levine se po reakci 
na svou reportáž v rozhlase rozhod-
la sepsat Hanin příběh, který vyšel 
dosud již ve více jak třiceti jazycích. 
Přítomní byli seznámeni s rodinnými 
fotografiemi a Haninými kreslenými 
obrázky prostřednictvím filmové 
smyčky, kterou podbarvila píseň 
skladatele Gregga Lawlesse Hana-
’s suitecase song.
 Oblíbené Haniny písničky, Sto-
nožka (výtvarně zpracovala třída 4. 
D pí. uč. Olgy Matějkové) a Já mám 
devět kanárů, zazpívali žáci 3. C 
pod vedením pí. uč. Jany Synkové. 
Vzácný host, PhDr. Toman Brod, 
vyprávěl svůj životní příběh - pří-
běh chlapce, který dva roky strávil 
v Terezíně (osobně znal Jiřího Brady, 
Kurta Kotouče, Petra Ginze), byl 
odeslán transportem do Osvětimi, 
kde prošel několika selekcemi. 
Byl odeslán do pracovního tábora 
Gross-Rosen, zde se dočkal konce 
války. Po přečtení ukázky z jeho 
knihy Ještě, že člověk neví, co ho 
čeká, mu žákyně 7. A Nikola Vosyko-
vá předala vlastní kresbu Prodané 
nevěsty, která je od doby strávené 
v Terezíně jeho nejoblíbenější ope-

rou. Na závěr vystoupil pěvecký sbor 
Gymnázia Český Brod pod vedením 
pí. prof. Markéty Špokové. Během 
zpěvu čtyř židovských písní byly na 
plátně promítány obrázky žáků 6., 7. 
a 8. tříd. V hodinách výtvarné výcho-
vy, vedených pí. uč. Janou Kurkovou, 
kreslili své dojmy po zhlédnutí filmu 
o životě židovské dívky a její rodiny. 
Žáci 4. A s pí. uč. Martinou Vrátnou 
nakreslili obrázky po přečtení knihy 
Hanin kufřík.
 Mé osobní poděkování patří všem 
výše jmenovaným pedagogům a je-
jich dětem, Petru Machovi za zpro-
středkování návštěvy Tomana Broda, 
Marušce Tomaidesové a Soně Pilné 
za pomoc s výtvarnou instalací, Zitě 
Kazdové za dovoz pláten a zapůjče-
ného materiálu, Pavlu Roušarovi za 
zpracování filmové smyčky, Vladi-
míře Juřenové za obstarání květin, 
Zdeňku Voříškovi za technickou 
spolupráci, p. Zemanovi a Hruškovi 
za přípravu sálu, a mému manželu 
Petrovi za instalaci dvaceti pláten, 
které si návštěvníci po skončení 
vernisáže v sále mohli prohlédnout 
v prostorách Újezdského muzea 
spolu s kopiemi několika čísel tere-
zínského časopisu Vedem, výstavou 
knih o holocaustu a dočíst se získané 
informace o osudech újezdských 
a novosibřinských židovských ob-
čanů. Jim je věnována jedna z částí 
připravované publikace k 70. výročí 
2. světové války.

Ing. Eva Danielová,  
Újezdské muzeum

(příběh dívky, která se nevrátila) v Újezdě nad Lesy
Putovní výstavu o zmařeném životě novoměstské rodač-
ky Haničky Bradyové (16. 5. 1931- 24. 10. 1944), kterou 
Újezdské muzeum připravilo ve spolupráci s občanským 
sdružením ARTAGENCY.CZ, Olešná 99 u Nového Města na 
Moravě a Masarykovou ZŠ, mohli újezdští občané zhléd-
nout v prostorách muzea od 13. do 24. 4. 2015.
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Vážení čtenáři Újezdské-
ho zpravodaje, 
zřejmě si říkáte, proč by 
v obecních novinách měla 

být rubrika, zabývající se bydlením, 
když časopisů s touto tématikou jsou 
plné novinové stánky. Máte úplnou 
pravdu, ale otázka se dá postavit 
i jinak  - dá se najít místní odborník 
na bydlení, který zná obec a ví, jak 
se zde žije? Do Újezda nad Lesy jsem 
se se svými rodiči přistěhoval v roce 
1992, nalezl jsem zde svůj domov 
a stal se ze mě zapálený patriot. Nyní 
zde žiji i se svou manželkou a spo-

lečně tu vychováváme naše dcery, 
další dvě malé újezdské občanky. 
A právě proto bych rád vám, mým 
spoluobčanům, nabídl své zkušenos-
ti a postřehy, podělil se o poznatky 
a třeba i odpověděl na vaše konkrét-
ní dotazy, týkající se bydlení. Archi-
tekturu miluji a realizuji se přede-
vším tvorbou interiérů, ve kterých se 
opravdu žije. 

Správný architekt nebo designér je 
ten, který s vámi komunikuje, zjišťuje 
jak bydlíte, jaký je váš životní styl 
a  priority. Jeho úkolem je nalézt 
uspokojivý kompromis mezi realitou 
a touhami. 

Správný architekt by ale měl umět 
při realizaci také výrazně ušetřit vaše 
finanční prostředky. 

Úkolem architekta je vytvořit je-
dinečný prostor odpovídající vaší 

osobnosti a splňující potřeby vaše, 
i vaší rodiny, ale ne uspokojovat svo-
je profesní ambice. To je čas, kdy do 
hry vstupuje druhá, neméně důležitá 
postava – designér. Stopa designé-
ra, který vám pomůže se zařízením 
interiéru, se projevuje dotvořením 
harmonického celku. 

A jelikož jak se říká, je jeden příklad 
za tisíc slov, máme pro vás ukázku 
bytu před a po rekonstrukci:

PŮVODNÍ STAV BYTU  
O ROZLOZE 45 M2
Prostor bohužel disponoval pouze 
jediným oknem v celé místnosti. 
Klient ale požadoval vyřešit plno-
hodnotné bydlení a interiér celkově 
prosvětlit. Jeho přáním bylo získat 
samostatnou ložnici, plně funkční 
kuchyň, jídelní stůl pro 6 osob, obý-
vák s možností přespání dvou hostů 
a místo pro práci, kancelář, kde by 

přijímal klienty a samozřejmě velké 
množství úložného prostoru.

NÁVRH ŘEŠENÍ  
STUDIA BALANCE IDEA
Ke vstupu jsme na vyvýšené pódi-
um umístili “kancelář”, aby příchozí 
klienti nenarušovali provoz bytu. 
Od obytné části je oddělená posuv-
nou skleněnou stěnou. Z opačné 
strany se pod pódium se zasouvá 
plnohodnotná postel 180 x 200 cm, 
během dne je lůžko uklizené a pro-
stor zůstává volný. Podél stěn a mezi 
obývákem a pracovnou jsou promyš-
leně řešené úložné prostory. 
 Byla navržena a velká kuchyňská 
linka s ostrůvkem, který jí odděluje 
od obytného prostoru. Součástí 
kuchyňské sestavy je také vestavěná 
pračka a myčka. Z ostrůvku se vysou-
vá stůl, který po rozložení a umístění 
do prostoru umožňuje posezení pro 
šest osob. 
 Pro řešení interiéru byly použity 
jednoduché a nekomplikované ma-
teriály: veškerý nábytek je zhotovený 
na míru z lesklého bílého termopalu. 
Podlaha, aby bylo docíleno příjemné-
ho kontrastu, je v provedení olejo-
vaný dub a dveře i posuvné panely 
jsou skleněné. Toto řešení umožňuje 
maximální pocitovou vzdušnost 
a lehkost jinak sevřeného interiéru.

Rajko Mečava

... újezdský občan a architekt Rajko Mečava radí
Jak se staví (újezdský sen) 
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OŽPD

Zaměřeno na životní prostředí květen 2015

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA C

BIOODPAD

KONTEJNERY NA BIO SE RYCHLE PLNILY

16. května -  Církvická x Ochozská,  
Holšická x Sudějovická

30. května -  Dědická x Ranská,  
Rohožnická (parkoviště Albert)

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

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

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, 
M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

V reakci na podněty čtenářů na svoz 
nebezpečného odpadu sdělujeme, že ke 
změnám ve svozu již využívaných tras 
nedošlo, sběr nebezpečného odpadu 
probíhá ve třech trasách A, B a nově C. 
Informace o trasách naleznete také na 
webových stránkách http://envis.praha-
-mesto.cz/ nebo v brožuře Sběr nebez-
pečného odpadu na území hl. m. Prahy 
v roce 2015, kterou si můžete vyzvednout 
ve stojanech u podatelny úřadu.

pondělí křižovatka ul. Načešická – Borovská 1500–1520

11. května křižovatka ul. Čentická – Polešovická 1530–1550

křižovatka ul. Hulická – Soběšínská 1600–1620

křižovatka ul. Novosibřinská – Svojšická 1630–1650

křižovatka ul. Žárovická – Žehušická 1700–1720

křižovatka ul. Tuchotická - Velebného 1730–1750

křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská 1800–1820

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

Ještě jednou upozorňujeme majitele biopopelnic, že 
letošní svoz byl zahájen v pátek, 10.  dubna a dále bude 
probíhat vždy v lichý pátek od časných ranních hodin. 
Nezapomeňte své biopopelnice umístit před dům včas, 
nejlépe již ve čtvrtek večer. Další zájemci o svoz bio-
odpadu mohou uzavřít smlouvu o svozu se svozovou 
firmou Pražské služby a.s. v Zákaznickém centru Pra-
ha 10, Průmyslová 615/32, Praha 10, tel. 284 091 457, 
284 091 458 ve dnech pondělí a středa od 8 do 18 hod., 
úterý a čtvrtek od 8 do 17 hod. a pátek od 8 do 15hod. 
Využít lze i jiná zákaznická centra v Praze 1, 4, 6 o kterých 
naleznete informace na webových stránkách Pražských 
služeb www.psas.cz. Zde také můžete objednat službu 
svozu bioodpadu ONLINE.  Další informace poskytuje 

callcentrum na tel. č. 284091888 nebo na adrese info@
psas.cz a to v pracovní dny od 8 do 18 hodin.
 Bioodpad svážený firmou Pražské služby je zpracován 
na kompost, který je  dále je využíván v zemědělství, pro 
pražskou zeleň či na rekultivace. Proto je nutné do bio-
popelnic skutečně odkládat jen to, co do nich patří. 
 Do biopopelnice patří:  listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, 
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, pili-
ny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, 
spadané ovoce atd.
 Do biopopelnice nepatří:  zbytky jídel (tzv. gastrood-
pad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, ex-
krementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všech-
ny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Sběr bioodpadu, který se konal v neděli 
12.4.2015 byl tradičně velmi úspěšný. 
Občané na 6 sběrných místech rozmístě-
ných po celém Újezdu nad Lesy nashro-
máždili celkem 15 kontejnerů tedy 150 
m³ bioodpadu, převážně větví z prořezu 
dřevin. 
 Jsme rádi, že byla účast občanů tak 
hojná a že jsme tímto sběrem zabránily 

zbytečnému zamořování ovzduší, které 
způsobuje pálení rostlinného odpadu.  
 Zároveň tímto občany upozorňujeme, 
že pálení rostlinného odpadu zákon 
stále nedovoluje. 
 Další plošný sběr bioodpadu pro Vás 
připravujeme na podzimní měsíce.

OŽPD, Slabochová



Už jste někdy lezli na žirafu? Že ne! To naše děcka z ho-
rolezeckého oddílu HO Gekon při Školním sportovním 
klubu ANO. A je to zážitek. Naposledy si ho mohlo dopřát 
více jak 100 děcek školou povinných při lezeckých zá-
vodech u nás, v Újezdě nad Lesy, na cvičné horolezecké 
stěně (viz foto). V úterý 14. dubna t. r. totiž škola spolu 
právě s HO Gekon ŠSK pořádala „Přebor školní mládeže 
ve sportovním lezení na obtížnost o Studentskou pečeť“. 
Závod je pořádán tradičně 2 x ročně a nyní to byl již 34. 
ročník. Bojovat nejen o čokoládovou pochoutku, ale 
i o medaile, diplomy a drobné ceny 
k nám přijeli závodníci a závodnice 
nejen z Prahy, ale i vcelku z dá-
li – posuďte sami … Stříbro, Nové 
město na Moravě, Liberec, Plzeň 
i třeba Nový Bor. A soudě dle jejich 
hodnocení, byli spokojeni. Aby také 
ne, vždyť při tomto počtu závodní-
ků rozdělených do 9 kategorií nebý-
vá zvykem, aby se začalo a skončilo 
načas. V 9:30 zahájení a v 15:30 
ukončení i s předáním cen. Jen ta 
příprava před a úklid po … no, kdo 
organizuje akce ví. A proč že to je 
o zvířátkách? Některé lezecké chyty 
rozmístěné po stěně jsou totiž modelovány pro radost 
dětem i dospělým opravdu jako malá zvířátka – ještěrky, 
opičky, sloni, ryby, ale také myši, ovečky a zvláště pak 
ŽIRAFA. A pak už je snadné pojmenovat lezecké cesty 
právě po zvířátkách. Dlužno dodat, že to jsou ale zpra-
vidla cesty nejlehčí – pro ty nejmenší. Ti se dají i snadno 
přemluvit k tomu, že když vylezou žirafě po krku až 
k uším, můžou jí zašeptat do ouška tajné přání, které se 
pak určitě splní. A hned se leze líp, i když se výšky bojím. 
A jak to vlastně dopadlo, co naši – Újezďáci? Neztratili se, 
byť silná konkurence předvedla mnohdy lepší výkon. Ale 
své udělala i nervozita, pro většinu to byly první „velké“ 

závody. Navíc nejžhavější želízka domácích (Kristýna 
a Petra Jandovy) pro zranění, resp. nemoc nemohla star-
tovat. Přesto máme vítěze, právě z těch „zvířátkových“ 
cest - pro prcky ze školky. Stal se jím Štěpán Macurek, 
který si sáhl 3x na strop v 7,5 metrové výšce – blahopře-
jeme. Pochvalu ale zaslouží i ostatní – byť nedosáhli na 
mety nejvyšší : Samuel Ťok – 6. místo, Tomáš Makov-
ský – 7. místo v nejstarší kategorii; Adéla Mikušová – 4. 
místo, také v nejstarších; 5. místo Pepa Skotnica a stejně 
tak Majda Malátová. A za dobrou reprezentaci patří díky 

všem, kteří startovali – ostudu 
neudělal nikdo. A děkujeme i všem 
pomocníkům, kteří připravovali 
stěnu a cesty, občerstvení pro 
závodníky, zajistili diplomy a  ceny, 
uklízeli, zapisovali výsledky a zajiš-
ťovali jiné a jiné práce. A nesmíme 
zapomenout ani na studenty VOŠ 
zdravotnické z Prahy 4, kteří celý 
den jistili lezce a plnili zdravotnický 
dozor, který nemusel být naštěstí 
využit.
 Za všechny si dovolím vybrat 
jen dvě jména (ostatní prominou) 
– Lenka Nedvědová a Markéta Ba-

kičová, ty to „oddřely“ nejvíce – od sundání více jak 300 
chytů a jejich opětné nasazení v jiném rozestavení do 
jednotlivých (i zvířátkových) cest – po strávení celého dne 
při vlastní soutěži odečítáním výsledků a jištěním (a to si 
vzaly den dovolené). Holky, děkujeme!
A teď už - vzhůru na zvířátka !  
 Pozn. Kdo si to chce z dětí školního věku vyzkoušet, 
může přijít každé úterý nebo ve středu od 17:00 hod do 
tělocvičny v Polesné ul., kde probíhají pravidelné trénin-
ky. Rádi přivítáme.

Za všechny Gekony zapsal Standa Josef
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Úspěšný start do nové sezóny pro újezdské taekwondo!

Jak si osedlat žirafu aneb „o zvířátkách“

V minulém čísle jsme se odmlčeli, ale 
můžeme Vás ujistit, že jsme nezahá-
leli. Nová sezóna se rozjela naplno 
a závodníci a trenéři Kangsim Dojang 
nevěděli kam dříve skočit. 
 Prvním turnajem pro závodníky 
v sestavách byl Havířovský turnaj, 
kde se našemu týmu podařilo skon-
čit hned za týmem mistra Lee, na 
celkovém 2. místě! Tento turnaj byl 
pro některé premiérou, poprvé se na 
závodech v sestavách prezentovaly 
například Zuzka Piknerová a Julča 
Šlesingerová ze skupiny Lvů - a hned 
napoprvé se jim podařilo získat 1. 
a 2. místo v mladších žácích.
 I pro některé zápasníky byl první 
turnaj sezóny premiérou. Na praž-

ské Slavii se již tradičně konal Cobra 
Cup, kterého se újezdské taekwondo 
zúčastnilo v počtu 31 závodníků! Náš 
tým nově posílilo šest nových závod-
níků z B-týmu. Kromě nich zde bojo-
vali také starší a zkušenější zápasní-
ci, a tak se mladší mohli inspirovat 
jejich výkony. Naše celodenní snaha, 
kterou lemovalo 7 zlatých medailí, 
byla na sklonku dne završena po-
hárem za celkové 3. místo v soutěži 
týmů.
 V minulých týdnech se událo ještě 
mnoho dalších zajímavých akcí, 
z nichž bych rád zmínil například se-
mináře s mistrem Lee, kvůli kterým 
se do újezdské tělocvičny sjíždějí 
taekwondisté z celé republiky, nebo 

výjezd pěti našich nadějných zá-
vodníků na největší turnaj v Evropě 
- Dutch Open - ze kterého jsme 
přivezli do Újezda 5. místo poté, 
co Jakub Vaníček skončil těsně pod 
branami semifinále a vysněnou 
medailí.
 Všem závodníkům přejeme mno-
ho úspěchů v nadcházejících měsí-
cích a děkujeme obětavým rodičům 
za jejich pomoc. Naše poděkování 
patří také městské části Praha 21, 
protože většina těchto akcí byla pod-
pořena v rámci grantového řízení 
MČ Praha 21.

Pavel Pospíšek
trenér Kangsim Dojang
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Kuličkový turnaj v Újezdě nad Lesy
Začalo jaro, a tím začala i nová 
kuličková sezona. První turnaj, který 
proběhl 29. března 2015 na kulič-
kovém hřišti na sídlišti Rohožník, 
(křižovatka ulic Žlebská a Miletická) 
pořádal  Sportovní Kuličkový Klub 
Rohožky (SKK Rohožky).
 Hřiště se vybudovalo asi před 5 
lety, ale po letošní zimě potřebovalo 
generální opravu. S tou nám ochot-

ně pomohl pan starosta Zdeněk 
Růžička, který zajistil potřebnou 
techniku. Pan Ladislav Saitz ml. 
upravil terén a mohli jsme hřiště 
doupravit hráběmi, košťaty a osa-
dit důlky.  
 I přes nepřízeň počasí se turnaje 
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Marta Nedvědová
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INFORMACE TJ. Sokol ÚJEZD nad LESY z oddílu tenisu a oddílu rekreačních sportů
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
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jí jménem
svých rodin
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a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
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a Jana 
s rodinami.
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KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA
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PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ
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Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
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ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600
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údržba zeleně
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� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz
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Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb
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BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 
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Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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ŠSK Újezd nad Lesy – oddíl atletiky
Ani v zimě náš atletický oddíl zřízený při ZŠ v Újezdě nad Lesy  ne-
zahálí. Kromě tréninků 3 x týdně  jsme závodili na několika veřej-
ných závodech v hale kde jejich vyvrcholením byl krajský přebor
jednotlivců v hale.

Halové přebory Prahy ml. žactva 2015
Nejlépe náš oddíl  atletiky při ŠSK Újezd nad Lesy reprezentovala
Eliška Eibichová, která nám přinesla dvě medaile, sříbrnou na 60m
a zlatou z 300m, tím si Eliška zajistila účast v halovém meziměst-
ském utkání, ale i ostatní podávali skvělé výkony, medaili měli nad-
osah, Honzovi Smítalovi unikla o pouhých 11 cm v dálce, pak jsme
viděli spoustu rychlých běhů v podání Aničky Mňoučkové a Jana
Smítala. Padaly i osobní rekordy. Velkou pochvalu si zaslouží
všichni účastníci štafet, naši atleti bojovali ze všech sil. 

Halové přebory Prahy st. žactva 2015
Největší úspěch na Halových přeborech Prahy zaznamenala Šárka
Hájková na trati 800 m. Ačkoliv byla po všudepřítomné chřipce,
doběhla na výborném třetím místě v čase 2:36:66. . Na HMČR si
jako jediný starší žák z Újezda n.L. vybojoval účast Jakub Šatoplet,
který na veřejných závodech na začátku února skočil do dálky vý-
borných 5,67 m. 

Halové přebory Prahy dorostu 2015
Tam nám udělal radost Pavel Siegl 3. místem na 1500 m.
Celkem jsme na pražském přeboru získali 4 cenné kovy.

Barbora Plzenská
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Marie Tojflová
Bryksova 956/3,
198 00 Praha 9

tel. 724 264 877
www.tojflova.cz

� velkoplošné 
dlažby

� schody

� ploty

� opěrné zídky

� zemní a zednické práce

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
20-tiletá praxe

Century 21

Bydlím tady s Vámi
a proto mám přehled
o místní situaci a mohu
Vám kvalifikovaně
poradit.

JSEM VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ
PRO TUTO OBLAST

Zajímají Vás odpovědi na tyto otázky?

● Proč je důležité správně zvolit místo pro svůj život,
je lepší žít na okraji velkoměsta nebo v centru?

● Víte, co je to PENB? A proč je potřeba při jakékoliv
realitní transakci znát energe�ckou náročnost
Vašeho bydlení? Znáte hodnotu Vašeho majetku?

● Mohu Vám nezávazně stanovit op�mální tržní hod-
notu Vaší nemovitos�.

Pokud máte zájem o odpověď na některou
z předchozích otázek, podívejte se na:

www.sebikova-a-reality.webnode.cz

Neváhejte mě kontaktovat, jsem Vám
kdykoli k dispozici.

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

19. dubna se koná Újezdský
duatlon

Prvním závodem Újezd.net seriálu „Tří závodů pro zdraví“ je dub-
nový Felix Újezdský duatlon. Letos vychází na neděli 19. 4. a pone-
se se nejen ve sportovním duchu.
Kdo má rád atmosféru menších závodů, ale přesto preferuje kvalit-
ní zázemí a organizaci, nesmí na duatlonu v Újezdě chybět. Závod-
níci nejprve musí uběhnout 3 km, pak ujet 26 km na kole a na závěr
poběží ještě 2 km (platí pro hlavní mužskou kategorii, ženy jedou
na kole polovinu). Běžecký okruh je ze dvou třetin lehkým terénem,
zbytek po asfaltu. Na kole se jezdí převážně v lese po zpevněných
cestách. Závod v pohodě zvládají i né tak zdatní sportovci.
Soutěží se v sedmi kategoriích rozdělených podle pohlaví a věku.
Pořadatelé myslí i na děti a připravují zkrácené tratě i pro ně. 
A nejen to, také zábavný program, který je opravdu bohatý a za-
ujme celé rodiny. 
Součástí Felix Újezdského duatlonu je také kategorie handbikerů,
mají samostatný start a absolvují pouze cyklistickou část. Závod je
zařazen do Českého poháru HandiCUP MTB. 
Všichni závodníci budou mít možnost využít bezplatné předstar-
tovní vyšetření v podobě kontroly srdečních a dechových funkcí,
které poskytne hlavní partner závodu, společnost Felix Clinicum
Praha. Vyšetřit se mohou nechat samozřejmě i diváci.
Závod je součástí Újezd.net seriálu „Tří závodů pro zdraví“. Pokud
se zúčastníte všech tří závodů, máte vysokou šanci vyhrát v závě-
rečné tombole hodnotné ceny. Dalšími akcemi jsou:

17. května Klánovický Mini Adventure (zážitkový závod dvojic)
29. srpna Velká cena města Úval (Cross country horských kol)

Letos nově připravujeme také:
25. října Klánovický 1/2Maraton (běžecký závod + běh se psem)

Felix Újezdský duatlon se koná za podpory městské části Praha 21
pod záštitou starosty Zdeňka Růžičky. Zajistěte si své startovní
číslo včas a registrujte se na www.triprozdravi.cz.
-red-
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
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B l a h o p ř á n í

placená inzerce

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 3

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 
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TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
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kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.
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testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
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B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice

POZNEJTE naší školu, 
OCHUTNEJTE dobroty, 

Pro děti máme na celé odpoledne program, 
od 17 hodin zveme na SPONTÁNNÍ BUBNOVÁNÍ.

ZÁPIS do 1. trídy a charitativní JARMARK DOBROT

Pořádá ZŠ a MŠ Kindergarten Akademie s.r.o.
ve spolupráci se Střední školou hotelnictví a gastronomie Praha Klánovice.
Kontakt: tel.: 733 321 231, 602 170 085, email: reditel@kindergarten-akademie.cz 
Více najdete na www.kindergarten-akademie.cz 

ČESKO-ANGLICKÁ ZŠ v KLÁNOVICÍCH 
pořádá na podporu 

DĚTSKÉHO DOMOVA KLÁNOVICE
charitativní JARMARK DOBROT.

Úterý
19. 5. 2015
od 14 h.

které připravili žáci střední
hotelové školy a PŘISPĚJTE
spolu s námi na dobrou věc.
 

email: nemcinaklanovice@seznam.cz 
tel: 723 802 211 

NĚMČINA
Doučuji němčinu v Klánovicích  

a okolí. Děti i dospělé.
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SLOUPEK

SLOUPEK ZASTUPITELŮ
Vážení čtenáři,
tak jako se někteří zastupitelé domnívají, že není důležitější činnosti MČ, než vydávat Zpra-
vodaj, domnívají se zřejmě titíž, že není důležitější rubriky v tomto Zpravodaji, než je sloupek 
zastupitelů, konkrétně pochopitelně jejich příspěvek, na nějž zřejmě dle jejich niterných tužeb 
čekají čtenáři-voliči se zatajeným dechem, vždy, když vyhlížejí pošťáka s novým číslem. Na 
původní ambici zkultivovat sloupek a transformovat ho na věcnou debatu o potížích obce, 
nikoli jej ponechat bezprizorním kolbištěm nenaplněných osobních ambicí a podlých útoků, 
jsem již rezignoval. Je to volný ring pro ty, kteří se probojovali do zastupitelstva. Každý nechť 
rubriku čte na vlastní nebezpečí, a ponechme na úvaze každého, nakolik je vhodné hovořit 
o „konečném řešení“ v době 70.výročí konce druhé světové války. Vojtěch Varyš

Šárka Zátková / ANO2011
Vážení zastupitelé, tímto se 
vám omlouvám za délku svého 
sloupku zastupitele a porušení 
pravidel ÚZ v dubnovém čísle. 
Byla to moje chyba a nebude 
se opakovat.

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Paní radní Zátková se mi sou-
kromě omluvila za svůj minulý 
sloupek, ve kterém mě napadla. 
Omluvu jsem přijal a dohodli jsme 
se, že při nejasnostech je lepší 
si zavolat a věci probrat. Radní 
Zátková se po mně stala politič-
kou místní Agendy 21 a má na co 
navázat.
 Škoda, že tak nečiní i starosta, 
který v minulém Zpravodaji očernil 
Újezdský STROM, který prý neuklízí 
tam, kde slíbil. Kdyby si pan Růžič-
ka přečetl, co je psáno na ceduli 

u hřiště vedle odpadkového koše, 
dozvěděl by se, že úklid zajišťuje 
městská část. Druhý vyfocený 
“důkaz” - přeplněný odpadkový 
koš, kolem kterého každý týden 
jezdí pracovníci úřadu, protože 
vyvážejí koš na druhé straně ulice, 
zůstal po návštěvě starosty úplně 
stejně přeplněný a byl uklizen dob-
rovolníky až v rámci již 16. brigády, 
kterou Újezdský STROM pořádá. 
A na kterou mu Zpravodaj poprvé 
neotiskl pozvánku. O klacky, které 
jiným hážete pod nohy, jednou 
můžete sám zakopnout.

Petr Duchek / SÚL a Patrioti
Milí újezďáci,
z radnice se údajně šíří negativní 
informace, že organizuji občan-
ský odpor z důvodu podivně 
chystané rekonstrukce Hodkov-
ské ulice, stojím v pozadí revolty 
kvůli poslednímu zpackanému 
ÚZ, navádím k interpelaci, ohled-
ně prohlášení bývalého starosty, 
v němž uvedl, že nové skautské 
klubovny zablokovala K. J. Čecho-
vá, neboť neunesla, že pan Jacek 
si „dovolil“ být na „mé“ kandidát-
ní listině a mám na svědomí prý 
ještě mnoho dalších hříchů.
 Už jenom čekám, až se do-
slechnu, že mohu i za jednoznač-
ně „ztracené“ miliony z výstavby 
polydomu, nesrozumitelné 
transakce nejen ve VHČ, dlouhou 
textovou exhibici radní Zátkové 
v ÚZ 4/15, která tím nebývale 
porušila schválená pravidla pro 
vydávání ÚZ, jež si prý nepřečet-
la, leč šéfredaktor ÚZ se písemně 
vyjádřil tak, že jej naopak požáda-
la o výjimku v délce svého textu, 
což by mělo vést buď k politické 

rezignaci paní radní, nebo k propuš-
tění šéfredaktora atd.
 Škarohlídi zjevně nepostřehli, že 
jsou tu i další občané a zastupitelé, 
kteří se prostě začínají více ptát 
a ozývat a nechtějí vidět, že jsem 
se v posledních týdnech podílel 
například na úklidu černých skládek 
v lese, vzniku spolku Oko, vydal 
jsem pro občany Újezda časopis 
Oko, chystám unikátní tenorový 
recitál, na který vás tímto zvu atd. 
Není toto naopak důkazem, že spíše 
jejich pravá tvář je ve skutečnosti 
mnohem negativnější? Ale možná 
jenom nevědí, co činí. A o tom píši 
své komentáře.
 V minulém ÚZ bylo též zastupite-
lům oznámeno, že od příště budou 
moci do svých sloupků psát bez 
výjimky jen na předem dané téma. 

Do uzávěrky ovšem vyhlášeno 
nebylo. Zdá se tedy, že nové vedení 
radnice přešlapuje i kolem ÚZ a in-
spiruje se jinde. Nový formát je jako 
u časopisu SÚL a Oko. Ani tentokrát 
na post šéfredaktora neproběhlo 
výběrové řízení a byl dosazen. To na 
posledním ZMČ napadl bývalý sta-
rosta Roušar tvrzením, že on udělal 
výběrové řízení mezi mnou a paní 
Černou. Na což zareagoval pan ta-
jemník: „Pane Roušare, nemáte tak 
docela pravdu … Přihlásila se nějaká 
paní, paní Černá a pan Duchek. 
Výběrové řízení proběhlo tak … , že 
paní nakonec odstoupila, pana Du-
chka jsme nepozvali a zůstala nám 
paní Černá.“ Inu důkaz personální 
cenzury jak vyšitý. Bohužel nové ve-
dení se zkušenou vrchní cenzorkou 
ÚZ Čechovou v ní pokračuje.
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Michael Hartman / Otevřený Újezd
Jednání našeho zastupitelstava dne 23.3. při-
neslo velkou účast občanů ale i silnou kritiku 
za opakovaně slibovaná a nekonaná veřejná 
projednávání. 

K Hodkovské nebyl schálen můj návrh “Zve-
řejnit zápisy z jednání, která proběhla a která 
proběhnou” (pro 6, proti: 3, zdržel se: 8). Jak 
moc se radnice snaží prosadit to, co bylo slí-
beno té minulé, a faktická vyjádření, na zákla-
dě kterých se rozhoduje, se tedy nedozvíme. 
Budeme jako u domělého “azbestu” klubovny 
skautů místo s dokumenty pracovat s dojmy?
Neprošlo zařazení bodů Otevřeného Újezda 
“návrh finanční podpory školního pedago-
gického pracoviště“ a dalších. Radou včas 
obdržené podklady nebyly ostatním zastupi-
telům předány. Nemohli o nich proto řádně 
hlasovat. Budeme usilovat o nápravu.

Snažím se vytvořit skupinu „pracovitých“ 
zastupitelů ochotných jednat častěji než 1x 
za 3 měsíce.  Poslední jednání skončilo po 8h 
uprostřed nedokončného bodu. Starosta ne-
věří, že by častější jednání pomohla. Já jsem 
o tom naopak přesvědčen.

Jaroslav Jeníček / Svobodní
Vedlejší hospodářská činnost – 
velký problém MČ Praha 21
 Na úvod svého zamyšlení bych 
rád odcitoval bod z obecných prin-
cipů Svobodných k činnosti obcí:
 Obce zásadně nepodnikají. Ob-
ce svými aktivitami nesmí defor-
movat tržní prostředí.
 V podkladech posledního za-
stupitelstva se objevily 2 zajímavé 
materiály. Jednak zpráva finanč-
ního výboru č. 2 a též materiál vě-
novaný plnění rozpočtu MČ Praha 
21 za rok 2014. Finanční výbor se 
pravdivě podíval na podnikání naší 
MČ. Doporučil zastupitelstvu MČ 
Praha 21 zabývat se bytovou po-
litikou a nastavit výši nájemného, 
kauce a smlouvy na dobu určitou. 
Je třeba stanovit poměr volného 
bytového fondu směrem k movi-
tým a potřebným nájemcům. Fi-

nanční výbor doporučil zrevidovat 
a případně upravit a nově nastavit 
nájemní smlouvy podle platného 
občanského zákoníku a potřeb 
MČ Praha 21. Doporučení sleduje 
ochranu zájmů a majetku MČ. Fi-
nanční výbor nedoporučil schválit 
rozpočet VHČ na rok 2015 z několi-
ka důvodů. RMČ doporučila schvá-
lit celý rozpočet a na připomínky 
finančního výboru nebrala ohled. 
Za skandální odhalení ve výnosech 
VHČ by se dala označit výše nájmů 
ordinací v bývalé poliklinice. Část-
ka původně vypadá jako předra-
žená měsíční, při druhém pohledu 
se zdá jako nízká čtvrtletní, ale na-
konec se ukáže, že se jedná o výši 
nájmu za rok. Neúměrně vysoká 
částka je i plánována za opravu 4 
bytů – 1 050 000,- Kč. Nikdo nám 
nebyl schopen na zastupitelstvu 
říci o jaké byty se jedná, kdo je tak 

vybydlel a proč je musíme takto 
draho opravovat. Na konec se při 
jednání zastupitelstva podařilo 
schválit usnesení, že RMČ by měla 
požádat ÚMČ o revizi všech smluv 
týkajících se VHČ.
 Budeme určitě sledovat další 
průběh, protože hospodářský vý-
sledek VHČ za rok 2014 byl předlo-
žen ve výši 325 197,- Kč. A to není 
vysoká částka. Zajímat by nás měl 
i celkový soupis majetku MČ. Nej-
sem 100% nepřítelem dotovaných 
nájmů (např. ordinací), ale tyto do-
tace by mělo podrobně projednat 
zastupitelstvo a stanovit priority ve 
zdravotnické péči pro naše obča-
ny. Je potřeba celý systém otevřít, 
prodiskutovat a postupně narov-
nat. Konečným řešením může 
být myšlenka Svobodných – obce 
nemají podnikat a deformovat 
podnikatelské prostředí.

INZERCE
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DATUM:  sobota 16. 5. 2015
MÍSTO:   lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově
DOPRAVA:   metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 261 do Újezda nad Le-

sy, zastávka  Blatov, nebo autobus č. 163 od metra A stanice Depo Hostivař 
tamtéž, nebo vlakem do Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut. Ze zastávky 
Blatov cca 100 m ve směru jízdy autobusu, u provozovny „Pizza do krabice“ 
přejít na druhou stranu vozovky k restauraci Stodola a odtud značeno cca 500 m ke startu.

PŘIHLÁŠKY:   on line do čtvrtka 14.5. 2015 do 24:00 hodin na Results.BezeckeNadeje.cz, 
nebo na místě startu od 8:00 hodin a končí nejpozději 30 minut před startem  
příslušné kategorie. Doporučujeme všem přihlášky přes internet – urychlíte tím přihlašování 
i výdej startovních čísel. Běh pro radost se přihlašuje pouze na místě.

STARTOVNÉ:  20,- Kč předžactvo a žactvo,  40,- Kč dorost a dospělí,  30,- Kč při Běhu pro radost.
PODMÍNKY STARTU:  závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou k závodu potvrzují svoji zdravotní způsobi-

lost. Je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!
TRATĚ:   lesní cesty, použití treter dovoleno
CENY:    běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží při vyhlašování ceny od sponzorů závodu. 

Všichni závodníci v kategorii od přípravky po dospělé navíc dárek k 10. výročí našeho závodu.
OBČERSTVENÍ:   po doběhu každý závodník obdrží zdarma občerstvení, v místě startu. Bude zde i stánek, kde 

si můžete občerstvení zakoupit.
OSTATNÍ:   závody jsou zařazeny do Poháru Pražských Běžeckých Nadějí 2015. 

Běh pro radost je určen všem, kteří si chtějí přijít zazávodit, i kdyby to měl být jejich první 
závod. V hlavní kategorii mužů a žen bude vyhlášen nejrychlejší běžec a běžkyně z Újezda 
nad Lesy.

INFO:   Zuzana Olšanová, e-mail: Zuzana.Olsanova@cdt.cz, telefon: 607 148 116
    V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé kvalitní sportovní oblečení fy Joky.

ŠSK Újezd nad Lesy – oddíl atletiky – ve spolupráci  
s Městskou částí Prahy 21 pořádá 10. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU

KATEGORIE:
přípravka I – dívky
přípravka I – chlapci
přípravka II – dívky
přípravka II – chlapci
přípravka III – dívky
přípravka III – chlapci
berušky do 3 let
broučci do 3 let
berušky 4 – 5 let
broučci 4 – 5 let
VYHLÁŠENÍ I. BLOKU
Běh pro radost
mladší žákyně

2008, 2009
2008, 2009
2006, 2007
2006, 2007
2004, 2005
2004, 2005
2012 a mladší
2012 a mladší
2010, 2011
2010, 2011

18 – 100 let
2002, 2003

300 m
300 m
800 m
800 m
800 m
800 m
50 m
50 m

100 m
100 m

800 m
800 m

9:00
9:10
9:20
9:30
9:40
9:50

10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
11:00
11:10

mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
VYHLÁŠENÍ II. BLOKU
dorostenci
dorostenky
ženy A do 34 let
ženy B 35 – 44 let
ženy C 45 a více
muži A do 39 let včetně
muži B 40 – 49 let
muži C 50 – 59 let
muži D 60 let a více
VYHLÁŠENÍ III. BLOKU

2002, 2003
2000, 2001
2000, 2001

1998, 1999
1998, 1999
1981 – 1997
1971 – 1980
1970 a starší
1976 – 1997
1966 – 1975
1956 – 1965
1955 a starší

800 m
1600 m
1600 m

3300 m
3300 m
3300 m
3300 m
3300 m
5500 m
5500 m
5500 m
5500 m

11:20
11:30
11:30
11:45
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:30
12:30
12:30
12:30

po doběhnutí hlavního závodu






