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EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři,
robustní síla občanské aktivity se přelila do další-
ho měsíce a po četných těžkých bojích v redakci 
i kolem ní konečně vychází další číslo našeho 

– a vašeho – Zpravodaje. Zoceleni šrámy připomínek 
a stížností, ošleháni větrem veřejné debaty a podpořeni 
ve stínu vyslovenými slovy útěchy vyrážíme vstříc dalším 
výzvám.

Je to už víc než půl roku, co do funkce starosty nastoupil 
Zdeněk Růžička. Mnohé se tím změnilo pro Újezd (lec-
kteří se s tím dodnes nevyrovnali), mnohé se ale změnilo 
i pro něj samotného. Co všechno to bylo, a především, 
jaké změny v Újezdě chystá a které už rozběhl, nám sdělil 
v osobním a velmi otevřeném rozhovoru, který najdete 
v tomto čísle.

Dočtete se i o tom, jaké to bylo na čarodějnicích, jak se bě-
želo za újezdskou sovou či jakých úspěchů dosáhli újezdští 
taekwondisté v Berlíně. A na konci vám představujeme 
čerstvou rubriku „Představujeme újezdské spolky“.
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A co příště? Možná rozebereme rozdíly mezi konstruk-
tivní debatou a ukřičeným monologem, možná se 
zamyslíme nad tím, že ne každý notorický kverulant je 
také aktivní občan, ale možná, že si budeme povídat 
o něčem úplně jiném. To ukáže až červen.

A chystáme pro vás společenskou rubriku: 
výročí, narození, sňatky... 
neváhejte nám posílat své 
příspěvky.

Příjemné čtení,
váš Vojtěch Varyš

P.S. Rád bych se na tomto místě 
omluvil pěvci Tomáši Černému, 

jemuž jsme v minulém čísle v po-
zvánce na operní recitál omylem 

nechali v popisku fotky místo 
jména jen název souboru.
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AKTUALITY

Újezdská akademie

V březnu 2011 jsem v komisi Źivotního prostředí jako ob-
čan předložil nápad na „oživení ochranného pásu u MFD 
(multifunkčního domu)“. Součástí projektu byla i fotogra-
fi ie stavu (v přiloze) s pruhem šotoliny známé spíše ze 
stavenišť a provizorních staveb. 
 Nejprve se uvažovala bezúdržbová výsadba zeleně dle 
doporučení Výzkumného ústavu Silva Taroucy. S příhled-
nutím k ceně a možnostem budoucího rozšiřování křižo-
vatky zvolila komise mobilní truhlíky v kačírku. Rostliny 
byly osazené zahradní fi rmou dle výběru Odboru živorní-
ho prostředí s údržbou dodavatelem a MČ. 
 Dnes jsou truhlíky hezké, zelené a udržované. Nedáv-
no jsem se na ostavách 70. výročí ukočení války od paní 

Exnerové, že současný radostný stav není jen zásluhou 
MČ, ale že zanedbaných rostlin se dobrovolně ujali za-
hrádkáři. 
 Truhlíky, stejně jako zeleň okolo Masarykova pomní-
ku jsou díky místní ZO Českého zahrádkářského svazu 
dobrou vizitkou MČ. Veliký dík zahrádkářům i všem 
dobrovolníkům a občanům, kteří pro naši MČ bez nároku 
na protiplnění něco dělají. Veřím také, že se podaří najít 
model, jak spolehlivě zajistit údržbu veřejných prostan-
ství  přímo péčí naší MČ,  aniž by museli tuto činnost 
konat bez jakékoli dohody s MČ dobrovolníci.

Michael Hartman

VII. Újezdská Akademie bude 
v roce 2015/ 16 - tradičně ve dvou 
střídajících se cyklech - pokračovat 
následujícími přednáškami: 

I. Klasická témata 
ve výtvarném umění.
Adam a Eva: první pokušení (21. 
9. 2015);  Kain a Ábel: první vražda 
v dějinách lidstva (5. 10.);  Abrahám: 
smlouva s Bohem (19. 10.); Jákob 
a Ráchel: Jákobovy skutky (2. 11.); 
Job: tajemství lidského utrpení (16. 
11.); Mojžíš: obraz lidského osu-
du (30. 11.); David: není třeba bát 
se Goliášů… (14. 12.);  Šalamoun: 

šlechetný vladař s darem moudrosti 
(11. 1. 2016 .) 
 Lektorka: Dr. Jana Jebavá.

II. Význam emocí v lidském životě, 
emoční inteligence a souhra 
„mozku a srdce“.
Harmonie rozumu a duše – doko-
nalost bytí (29. 9. 2015 - !!!ÚTERÝ!!!); 
Svobodná vůle versus plná „zodpo-
vědnost“ za všechny své činy – zákon 
příčin a následků (12. 10.); 
 Význam IQ - když ve všech neoče-
kávaných a nepředvídaných situ-
acích vítězí „ srdce“ nad rozumem 
(26. 10.); Vývoj našeho „vyššího já“ 

a souhra materiálního s duchovnem/ 
emocí s tělem (9. 11.); Emoce jsou „ 
energie v pohybu“ (23. 11.); „ Láska 
x strach“ vládnou našim životům (7. 
12.); Negativní emoce prozrazují ne-
soulad s naším „vnitřním Já“ (21. 12.); 
Stupeň naší emoční inteligence má 5 
základních disciplín: sebeuvědomě-
ní, motivaci, seberegulaci, empatii 
a adaptabilitu k okolí ... (18. 1. 2016). 
 Lektorka: 
 MUDr. Jaroslava Winterová.

Další bližší informace a pokyny k při-
hláškám budou ještě pokračovat. 
Vítá Vás Petr Mach

Zeleň u Polyfunkčního domu 
a poděkování ZO ČSZ paní Exnerové

Klub aktivních seniorů
Činnost KAS v dubnu
Nový Občanský zákoník - málokdo si 
tu spoustu paragrafů přečte. A při-
tom řeší  problémy, které se týkají 
nás  všech. Patří  sem mimo jiné 
sousedské vztahy, dědictví, vlastnic-
tví a pronájem nemovitostí. Proto-
že má KAS mezi svými členy  dvě 
vynikající ekonomky - prof. ing. Danu 
Kovanicovou, CSc. a Ing. Marii Kuče-
rovou  uspořádal v divadelním sále 
ZŠ přednášku, která byla úžasně  za-
jímavá a ze strany přednášejících   
dokonale připravená.

 Jen účast posluchačů mohla být 
větší.
 
Druhou akcí byl zájezd na Posázaví. 
Nejdříve jsme navštívili  bývalou 
sklářskou huť  “František”  v Sázavě, 
ve které je expozice s názvem “Ma-
gická a křehká krása skla”.
 V Benešově nás čekala prohlíd-
ka  Muzea Podblanicka a barokního 
kostela sv. Anny.
 Turistický vláček nás dopavil na 
zámek  Konopiště - rodinnou rezi-
denci arcivévody F. F.  ď Este a jeho 

manželky  Žofi e Chotkové. Interier 
zámkku je zaplněn vzácnými sbírka-
mi, uměleckými předměty a lovecký-
mi trofejemi. 
 Naším posledním cílem byl hrad 
v Týnci nad Sázavou. Románská 
rotunda, gotická věž a barokní 
obytný palác, ve kterém je Muzem 
týnecké kameniny, tvoří působivý, 
malebný celek. Připočteme-li ještě 
krásné počasí, byl to velice vydaře-
ný  zájezd. 

Za KAS Irena Krajzingrová

POZVÁNKA NA FILMOVÝ KLUB
Písničkář, 

který nezemřel
FK21 zve 
na česko-americký 
dokument

Film o o písničkáři Karlu Hašlerovi 
s komenátřem Arnošta Lustiga
Hosté: režiséři Marek Jícha a Josef Lustig ml.,
17.června od 19h v aule Masarykovy ZŠ. 
Vstup volný
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Pokračujeme v realizaci granto-
vých projektů Jižní spojka (dotace 
Hl.m.P., spoluúčast DHL) a Hol 
(Program 2020 Lesů ČR). V sobo-
tu 18.4.2015 proběhl XVI. úklid 
Klánovického lesa, dobrovolníci 
a členové STROMu vysbírali cca 
50 pytlů odpadu, dvě pneumatiky 
a jedny dveře. Ze sběrných míst 
odpad odvezl ÚMČ P21. Děku-
jeme. Na web zmapujto.cz jsme 
nahlásili skládku ve špičce lesa na 
Staroklánovické za stanovištěm 
tříděného odpadu. Pod číslem 
131538 můžete sami sledovat, zda 
a co s nahlášenou skládkou MČ 
P21 dělá.
 V dubnu/květnu proběh la 2. 
generální oprava Lesní galerie. 
Opravy dřevěných nosníků a plas-
tových cedulí provádějí výrobci 
a dobrovolníci na vlastní náklady. 
Nevratná poškození a poškození 
opakovaná zůstanou „vizitkou“ 

návštěvníků lesa. O výměně 
poškozených laviček a odpadko-
vých košů jednáme s Lesy ČR. Ve 
středu 27.5.2015 se uskuteční 
trojstranná schůzka Lesy ČR, MČ 
P21, Újezdský STROM ke způsobu 
úklidu lesa. O tuto schůzku žádá-
me od r. 2013, vedoucí OŽPD MČ 
P21 Ing. Březina nám ale nikdy 
neodpověděl. Nyní dostal svolá-
ní schůzky za úkol od Rady MČ. 
Stále čekáme na veřejnou omlu-
vu starosty Růžičky a redaktora 
Varyše za nespravedlivé napadení 
spolku a pošpinění jména újezd-
ských dobrovolníků v ÚZ 4/2015. 
V rámci Týdne udržitelnosti, vyhlá-
šeném Vládou ČR, připravujeme 
Úklid černé skládky s fi remními 
dobrovolníky a komunitní akci 
Sousedský petanque ke Svátku 
sousedů.

Zita Kazdová

Kalendárium na červen
10. 6.  KAS: návštěva Staroměstské radnice 

a Muzea pražských pověstí, sraz před 
Staroměstskou radnicí v 9.45

11. 6.  SPCCH zve na přednášku na téma 
Léčivé houby, 15:00 v divadelním 
sále Masarykovy školy

13. 6.  otevření Rákosníčkova hřiště
17. 6.  FK21 “Písničkář, který nezemřel”, 

fi lm s besedou, aula Masarykovy 
školy, v 19:00

18. 6.  SPCCH zve na výlet do Českého 
Švýcarska, odjezd v 6:30 od Lidlu

22. 6.  jednání zastupitelstva 
MČ Praha 21, od 17:00

23. 6.  Aktivní den pro seniory, Multifunkční 
hřiště v Čentické, od 14:00

23. 6.  sběr papíru ve dvoře Masarykovy ZŠ 
7:15 - 8:30 hod  

24. 6.  sběr papíru ve dvoře Masarykovy ZŠ 
15:00 - 17:00 hod 

25. 6.  sběr papíru ve dvoře Masarykovy ZŠ 
15:00 - 17:00 hod

25. 6.  SPCCH zve do Rajské zahrady,
návštěva Umělecko-průmyslové školy, 
sraz 9.45 na Olšanském náměstí

Činnost spolku Újezdský STROM 
v první polovině roku 2015

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 identifi kaci 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 fi rmy.

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 fi rmy.

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 fi rmy. 
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 fi rmy.

Hlášení havárií n a inženýrských sítích



Jste ve funkci půl roku – co vás 
nejvíc překvapilo nebo zaskočilo?
S čím jsem nepočítal? S takovou opo-
zicí, která tady je. Předpokládal jsem, 
že půjde o lidi, kteří budou chtít 
spolupracovat. Ale oni jen hledají 
legislativní chyby. Nezajímá je, co se 
tu bude dělat, co se bude stavět, bu-
dovat. Jen hledají chybičky, drobnosti 
– banality, kde člověk pochybil.

Co se již za ten půlrok stihlo, co se 
třeba začalo stavět?
Konečně se začaly po naší MČ stavět 
kanalizace a budeme se snažit, aby-
chom je udělali všude, kde ještě chy-
bějí. To vnímám jako velký pokrok.

Co tomu vlastně doteď bránilo?
Nevím. Ono dělat kanalizaci je po 
čertech nepopulární věc. Pomůže to 
jen několika lidem a ostatní vidí jen 
potíže: rozkopanou ulici, dopravní 

omezení, objížďky. Ale je třeba si 
uvědomit, že ve 21. století tu pořád 
lidé vyvážejí septiky. Nedá se nic dě-
lat, všem se za problémy omlouvám, 
ale musíme to všichni vydržet.

V jakém je to teď stavu?
V současnosti se snažíme dořešit 
objízdné trasy. Na magistrátu se sna-
žíme dořešit problém s přečerpávací 
stanicí. Bez ní se totiž nehneme dál. 
Schvalovací kolečko kolem toho je 
nesmírně zdlouhavé.

Samá úředničina?
Samá úředničina!

Podaří se to vůbec zvládnout bě-
hem tohoto volebního období?
Věřím, že ano. Dal jsem si to i jako 
závazek a hlavní úkol. Když se to 
dokončí, přestane spousta problé-
mů.

Podařilo se také získat peníze 
na dostavbu školy. Dosavadní 
kapacita nedostačovala?
Máme jednu z největších škol 
v Praze, děti zůstávají dál ve 
vyučovacích třídách jako v druži-
ně a je zde i nedostatek specia-
lizovaných tříd, což není dobré. 
Od zkapacitnění školy si hodně 
slibujeme.

Mluví se i tom, že přístavba se 
později dá využít i jinak...
Ano, až bude dětí méně, tak se 
může tento nový pavilon použít 
samostatně na jiné účely, třeba 
dům dětí a mládeže nebo jako za-
řízení pro naše seniory. To vidím 
jako další věc, která v Újezdě chy-
bí, absence domu pro seniory mě 
hodně trápí. Nejdřív ale musíme 
sehnat peníze, nejen na stavbu, 
ale především na provoz – to je 
to hlavní.

Jakým způsobem se vlastně 
tyto fi nanční prostředky 
shánějí?
(úsměv) No... tak to je hodně těž-
ké. Je to výsledek dobré spoluprá-
ce celé koalice a našeho společ-
ného tahu na branku.
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Starosta Růžička: 
Chci něco vybudovat
Půl roku po volbách se začaly věci v Újezdě nad Lesy hý-
bat. Plánuje se dostavba kanalizace, přístavba školy, jsou 
i další plány. Nyní jedná rada MČ, aby získala pozemky 
od Českých drah na sídlišti Rohožník. Zdeněk Růžička je 
starostou půl roku. Zeptali jsme se ho, jak se cítí.

Radní Jaroslava Punová (vlevo), 
předseda ANO Andrej Babiš (uprostřed) 
a starosta Zdeněk Růžička.



ROZHOVOR

Zajímá mě i spolupráce s ostatní-
mi starosty okolních městských 
částí, dokážete se dohodnout?
Samozřejmě je naše spolupráce 
klíčová. Ostatně Újezd jako Praha 
21 je správním obvodem také pro 
Běchovice, Klánovice, Koloděje. Řadu 
věcí řešíme i za ně, teď jsem třeba 
dojednával posílení policie pro celou 
Prahu 21.

Fungujete jako obec s rozšířenou 
působností. Je to starost navíc? 
Dostáváme balík peněz, z nichž 
zajišťujeme nejen svou MČ, ale 
i orgány státní správy pro celý 
správní obvod – občanky, matri-
ku, stavební úřad a podobně. A to 
jsou peníze, které jdou de facto 
na náš úkor.

Další potíž jsou silnice, stav ně-
kterých ulic v bočních částech je 
docela šokující. 
Ano, to je velký problém. I na to se 
budeme snažit získávat finanční 
prostředky, samozřejmě nemůže-
me naráz rozkopat celé město, ale 

i tak – v mnoha případech nejde 
jen o opravu, ale vlastně úplně 
o novou výstavbu. Na to by bylo 
potřeba asi tři čtvrtě miliardy, 
takže je to spíš otázka budouc-
nosti.

Jak se v současnosti stavíte k dal-
ším stavbám, dalšímu rozrůstání 
Újezda?
Myslím, že Újezd by se už do bu-
doucna měl rozrůstat minimálně, rá-
di bychom zalesnili jižní část Újezda 
od sídliště Rohožník až k Blatovu, 
abychom žili ve zdravějším prostředí, 
aby to tady bylo hezčí. 

Panuje rivalita mezi starousedlíky 
a mezi těmi, kteří přišli do Újezda 
později?
Myslím si, že rivalita ne, ale určitě 
mezi nimi rozdíly jsou. Jenže vždycky 
je to o lidech, nelze to takhle pauša-
lizovat. 

Co dalšího trápí Újezd?
Zdravotnictví. To je velká potíž. Ale 
i na tom pracujeme. 

To je asi i důvod, proč jste se 
zvedl, všeho nechal a pustil se do 
starostování.
Přesně tak, už se na to nedalo 
koukat. Pořád se tu řešila politika, 
kdo co napsal, co je jak zapsáno, 
jestli správně, nebo ne, ale že by se 
tu mělo něco budovat, řešit, to ani 
náhodou.

Na druhou stranu, Újezd je plný 
aktivních občanů a spolků.
Ano, to je nádherné, to je jedi-
né štěstí. Teď jsem byl na běhu 
o pohár, to bylo úžasné, na 
konci dubna super čarodějnice 
a spousta dalších akcí, takové 
věci mě velmi těší.

A na co se ještě těšíte?
Až půjdu za tři a půl roku do-
mů. (smích) Podívám se, co se 
nám podařilo splnit, vybudovat, 
postavit a budu se moci věnovat 
zas svým věcem, rodině a mým 
milovaným včelkám.

Ptal se Vojtěch Varyš

INZERCE

Příměstský 
tábor
Robinson  
v Klánovicích

Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz
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LÉČIVÉ HOUBY, jejich účinky a pěstování

Svaz postižených  
civilizačními chorobami 

v Újezdu nad Lesy

Jarní výlet  
do Českého Švýcarska je téma pravidelné čtvrteční přednášky.

Pan Ing. Ivan Jablonský nás s nimi přijede seznámit
Kdy: ve čtvrtek 11.června v 15.00 hodin

Kde: v divadelním sále v Masarykově škole
Pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad Lesy

srdečně zve nejenom své  
členy do RAJSKÉ ZAHRADY.

Ve čtvrtek 25. 6.2015 při pro-
cházce po Vinohradech navštíví-
me výstavu v Umělecko-průmy-
slové škole a možná něco navíc.
Sraz v 9.45 hod na Olšanském 

náměstí před hotelem Olšanka.
Doporučená doprava: Bus 163 

v 8.50 hod z Rohožníku, přestup 
na tram. č.5 v zastávce Male-

šická továrna. Výstupní stanice 
Olšanské náměstí v 9.38 hod.

pořádá ve čtvrtek 18.června 

Svaz postižených  
civilizačními chorobami

Navštívíme zámek Zákupy 
a zámecký park, podíváme 
se k Panské skále, v Kame-
nickém Šenově si projdeme 

Sklářské muzeum – vývoj 
broušeného a rytého skla od 
17.století,- křišťálové lustry. 
V Doubici ve Staré hospo-

dě budeme obědvat. Cesta 
bude pokračovat do Krásné 
Lípy, kde stojí Dům Českého 
Švýcarska a nakonec pojede-
me do Rumburka podívat se 
do Lorety a prohlédnout si 

historické město. 
Odjezd v 6.30 hod.od Lidla, 

návrat kolem 20.00 hod.

Zájemci hlaste  
se u svých důvěrnic

SPOLKY

zve na AKTIVNÍ DEN PRO VŠECHNY 
kdo nechtějí zahálet doma

Kdy: 23. 6. 2015
Kde: Multifunkční sportoviště 

v Čentické ulici
V kolik: 14 – 18 hod.

Program: Vyhlášení 4. kola soutě-
že „Jsem senior a žiji v Újezdě nad 
Lesy“, Sportovní aktivity pro malé 
i velké, Petanque, Puzzle, Tréno-

vání paměti a poznávání předmě-
tů, Opékání buřtů

Komise sociální politiky  
a zdravotnictví  

pod záštitou MČ Praha 21

Spoluorganizátoři: Odbor sociálních 
 věcí a Neposeda o.s

INZERCE
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Městská část na počátku dostala od společ-
nosti Lidl dopis, ve kterém jsme měli uvede-
ny všechny informace k budoucímu hřišti, 
podmínky investora a také úkol – připravit 

Lidlu návrhy cca 2 pozemků, na kterých bude možné 
hřiště realizovat. Samotné dětské hřiště by bylo možné 
charakterizovat jako „prefabrikát“, tzn. že hřiště mělo 
pevně dané rozměry a rozmístění prvků, takže se tento 
„projekt“ nedal ohnout podle našich přání. Pozemek 
musel splňovat některé důležité parametry, např. pod 
pozemkem nesměly být žádné sítě, pozemek nesměl 
být osázen stromy a měl být rovinatý, dále měl být ve 
vlastnictví městské části. Po důkladném zvážení všech 
možných variant, jsme navrhli investorovi 2 pozemky, ze 
kterých si Lidl zvolil pozemek na okraji sídliště Rohožník.

V polovině dubna proběhla schůzka zástupců společnos-
ti Lidl a naší městské části, jíž se zúčastnil i p. starosta 
Růžička. Tato schůzka proběhla ve velmi příjemném 
a přátelském duchu, koordinátorka spol. Lidl pí. Těžká 
představila projekt „Rákosníčkovo hřiště“ formou při-
pravené prezentace a měli jsme možnost klást jí otázky, 
které nás s tímto projektem napadaly. 
 Městská část požádala na dotčený pozemek o územní 
rozhodnutí, aby bylo možné hřiště na vybraný pozemek 
umístit a rada MČ schválila záměr umístění hřiště a také 
smlouvu o obstarávání díla. Zatím se zdá, že vše probí-
há podle plánu a pokud nenastane žádná komplikace, 
Rákosníčkovo hřiště v Újezdě bude otevřeno v sobo-

tu 13.června, kdy společnost Lidl připraví velký celo-
denní zábavný program pro děti s vystoupením Michala 
Nesvadby z Kouzelné školky. Hřiště bude slavnostně 
předáno do majetku Městské části. Hodnota hřiště je cca 
1,6 milionu Kč a hrací prvky na tomto hřišti budou dodá-
ny firmou HAGS Praha, která se pyšní vysokou kvalitou 
a dlouhou životností prvků.
 Újezdské děti tedy budou mít možnost využít nové 
hřiště v plné míře již letos.
 Na závěr se sluší poděkovat, a to úředníkům MČ Praha 
21 za výbornou spolupráci, pomoc a ochotu.

Za MČ Praha 21, RMČ a OMI ÚMČ P21
Ing. Šárka Zátková, radní

HŘIŠTĚ

Rákosníčkovo hřiště 
             bude na okraji Rohožníku

9

Od chvíle, kdy újezdští občané získali v soutěži Lidlu dětské hřiště pro Újezd, již uběh-
lo skoro čtvrt roku. Vzhledem k tomu, že jednání s Lidlem dospělo do svého finále, 
přinášíme vám nejnovější informace, které mnohé z vás jistě zajímají.

DH LIDL 
M 1:100 



Všemu se daří, zejména sli-
mákům, opět si zopakujeme 
jak na ně - v  místech, kde se 
vyskytují, můžeme proti nim 

použít dusíkaté vápno, pálené vápno 
nebo speciální návnady, jako je 
Vanish Slug Pellets - jedovatý pro lidi 
a domácí zvířata.Ve sklenících a fóli-
ovnících je možné ošetřovat cestičky 
přípravkem Mesurol 50 WP.
 Pokud máte obavu o domácí 
zvířata, nebo děti, použijte biologicky 
odbouratelný přípravek NEUDORFF 
- Ferramol - neškodí lidem, ježkům, 
psům, ani jiným domácím zvířatům. 
 Granule jsou odolné proti vo-
dě a účinnou látkou je sloučenina 
železa a fosforu, která se vyskytuje 
i ve volné přírodě. Další osvědčený 
způsob je zapuštěná mělká nádoba 
– třeba talíř nebo šlupka z půlky  me-
lounu naplněná pivem – slimáci se 
utopí.
 Již jsme si několikrát říkali o ple-
velech, ten nejúpornější na zahradě 
je svlačec a přeslička rolní. Výskyt 
přesličky značí, že v půdě máme 
nedostatek vápníku. Pokud jejich 
likvidaci oddálíme, zaplevelí nám 
celou zahradu. V růstovém obdo-
bí květena a červena dosáhneme 
v jejich likvidaci nejlepších výsledků. 
Přesličku likvidujeme tak, že pravi-
delně – každý týden, řežeme veškeré 
výhony několik centimetrů pod po-
vrchem. Na svlačec účinkuje pouze 
herbicid. Svlačec necháme nejdříve 
povyrůst, aby vytvořil dostatek listo-
vé plochy a pak teprve stříkáme, tím 
se do rozvětvených kořenů svlačce 
dostane více účinné látky. U svlačce 
nikdy není likvidace jednorázovou 
záležitostí, musíme, jakmile se objeví 
nové výhonky postřik opakovat. 
Velmi rozšířený pěťour je nutné také 
likvidovat, protože ho často napadají 
svilušky, které nám pak zamoří celou 

zahradu zeleninovou, ale i květino-
vou.
 Když se nám objeví na rostlinách 
mšice jsme vděčni za každé slunéč-
ko sedmitečné, její kukly požírají 
mšice. Nespleťte si kukly slunéčka 
s larvami mandelinky bramborové. 
Barvou jsou si oboje velmi podobné, 
ale při bližším pohledu zjistíme , že 
kukly slunéčka drží pevně na listech, 
nepohybují se a nemají nohy. U larvy 
mandelinky bramborové lze dobře 
rozeznat hlavu, nohy, pohybují se 
a ožírají listy .
 Abychom předešli rozmnožení 
mšic, pravidelně kontrolujeme skle-
níky, pařníky i blízké okolí záhonů, 
pokud objevíme mraveniště snažíme 
se ho zlikvidovat , dnes jsou k dostá-
ní účinné a zdraví neškodné pro-
středky. Mravenci totiž po rostlinách 
a stromech mšice roznášejí, jsou to 
jejich „krávy“ živí se jimi vylučovanou 
medovicí.

A OPĚT NĚKOLIK  
VYBRANÝCH RAD
Zeleninová zahrada 
  Keříčkové fazole nejsou náročné 

na vodu, ale v suchých dnech jejich 
růst musíme podpořit vydatnou 
zálivkou. V červnu provedeme je-
den až dva výsevy fazolí s krátkou 
dobou vývoje a máme fazolové 
lusky až do zámrazu

  Okurky vysazené v prvních červ-
nových dnech přinášejí často 
lepší výnosy než ty, které jsme 
vyseli v květnu - již nejsou chladné 
noci. Na volném záhoně je poprvé 
přihnojujeme v době tří pravých 
listů výživným roztokem s vyšším 
obsahem dusíku zásadně bez chlo-
ru. Za suchého a horkého počasí 
hrozí okurkám napadení sviluškou 
chmelovou. Pro odvrácení tohoto 
nebezpečí udržujme trvale vlhký 

vzduch. Lepší než postřik rostlin 
je trvalé udržování vlhkého pro-
středí v jejich blízkosti. Na volném 
záhoně je to především povrch 
půdy i pěšinky. – Mají–li ranné 
brambory přinést vysoké výnosy 
je ze všeho nejdůležitější, abyste 
je až do doby dvou týdnů před 
sklizní zavlažovali a přihnojovali. 
Drobnému zahrádkáři se zalévání 
vždy vyplatí, vyvarujte se ovšem 
namočení bramborové nati, tím 
se vyvarujeme napadení plísní 
bramborovou. Přihnojujeme 
vícesložkovými hnojivy s nižším 
podílem dusíku, aplikujeme před 
každou zálivkou. 

  Nejvhodnější doba výsadby 
kedluben pro podzimní sklizeň je 
druhá polovina června

  Pokud jste milovníci salátu musíte 
dbát na vhodnou odrůdu, která 
snáší vysoké teploty. Z mé zkuše-
nosti je nejlepší tzv. trhací, které 
nemají hlávky. U letních salátů je 
další nebezpečí, že nevhodným za-
léváním se hlávky zapaří , případně 
hnijí.

  Velmi zdravou červenou řepu mů-
žeme pro zimní spotřebu vysévat 
na místo ještě koncem června.

  Záhony osázené celerem nesmí 
nikdy vyschnout, zalévejte vždy 
slabým živným roztokem. Neod-
straňujte listy během růstu, pouze 
listy dodávají hlízám stavební látky.

  U tyčkových rajčat pravidelně vy-
lamujte postraní výhony – zálistky. 
Zalévejte hojně v delších interva-
lech, vyvarujte se zamokření listů. 
Zamokřením si způsobíme předpo-
klady na plíseň.

Ovocná zahrada 
  Broskvoně a meruňky jež shazují 

příliš velký podíl plodů trpí větši-
nou nedostatkem vápníku. Na to 
musíme pamatovat a na podzim 
půdu dostatečně vyvápnit. Každý 
druhý rok mírně zapravte do půdy 
3kg mletého vápence na 10m2 
pěstební plochy.

  Třešně a sladkovišně trhejte zásad-
ně se stopkou. U višní se doporu-
čuje trhání bez stopky

  Při sklizni jahod nesmíme na rost-
linách nechat napadené či nahnilé 

10

ZAHRÁDKÁŘI

Zahrádka v červnu
Červen, krásný měsíc, kdy jeho dvě třetiny patří jaru se 
svým Medardem a velmi známou pranostikou „Medar-
dova kápě, čtyřicet dní kape“ ale i méně známou „ Svatá 
Tonička mívá často uplakaná očička“. Z toho je zřejmé, že 
déšť je jasným průvodcem tohoto měsíce i když vstupuje-
me do léta s teplými dny i nocemi.
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plody. Za sucha vydatně zalévá-
me i během sklizně. 

  Na začátku června odřízněte 
až do zdravého dřeva všechny 
výhony napadené padlím jablo-
ňovým – bílý povlak na větvičkách 
i listech 

  Neustále si připomínejte, že 
veškeré spadlé ovoce je napade-
no škůdci, musí se vysbírat i ty 
nejmenší plody, pokud padavky 
nesesbíráme ohrožujeme si úrodu 
do dalšího roku

  V červnu je čas zahájit boj proti 
vosám, které napáchají na ovoci 
mnoho škody. Zavěšte lahve na-
plněné do 1/3 pivem. Další měsí-
ce již vosy na lahve s návnadou 

nereagují, protože mají dostatek 
lákavého ovoce. Nedávejte do lahví 
ovocné šťávy ty lákají včely a to je 
špatné. Včely na pivo nejdou.

  V červnu vyjednoťte letorosty mali-
níku tak že na běžný metr zůstane 
8 – 10 výhonů

  U ostružin vyvazujte výhony smě-
rem vzhůru

  Při teplotách přesahující 25o C je 
zakázáno používání chemických 
prostředků na ochranu rostlin. Při 
manipulaci může dojít k poškození 
vašeho zdraví. Přípravky se také 
rychle vypařují tím se snižuje jejich 
účinnost a u některých prostřed-
ků může dojít k popáleninám na 
listech a na plodech.

Okrasná zahrada
Tady bude pouze jedna rada. Mnoho 
zahrádkářů si stěžuje na okus okraje 
listů zejména u rododendronů. To 
způsobují různí šedí klikorozi, jako je 
6mm velký listopas a 10mm dlouhý 
lalokonosec černý, vykusují v noci 
z okraje listů polokruhovité výřezy. 
Přes den se schovávají na zemi. 
Škůdce ničíme tím, že pečlivě postří-
káme půdu Spruzitem Garten Sprey 
nebo Furadanem 350, 0,14%.
 Veškeré další informace o dění 
v našem spolku a vaše dotazy na 
našich stránkách www.kvetyujezda.
ic.cz. 

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová
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Rok nám uběhl jako voda 
a opět budete mít možnost 
se setkat s místními skřítky 
a to v neděli 7. 6. 2015 od 
14:00-17:00 a pomáhat jim 
v lese u základní školy hle-
dat jejich ztracený poklad. 
Pozor, není to tak jednodu-
ché, musíte splnit 7 úkolů 
a cestou můžete narazit 
i na jiná lesní stvoření. Pokud budete úspěšní, čeká vás truh-
la s pokladem a za odměnu si z něj můžete něco vzít. 
 Nezapomeňte si datum konání zapsat do vašich kalendá-
řů a sledujte i naše webové stránky www.rarasek21.cz, nově 
jsme i na FB, kde vám včas sdělíme více informací. 
Těšíme se na vás!
Za Raráška z Újezda
 Šárka Skřivanová

Cesta
za pokladem 
skřítků VII.



V dubnovém čísle zpravo-
daje jsme si povídali o me-
du – nejznámějším včelím 
produktu. Už víme, jak 

včela med vyrábí a co práce je s tím 
spojeno. V dnešním čísle se vydáme 
na cestu medu z úlu na stůl spo-
třebitele. Cesta je to také zajímavá. 
Ostatně, dovolím si říct, jako vše ve 
včelařství.
 Včela ukládá sladinu donesenou 
z květů, ze které později vytvoří 
med, do šestihranných buněk, 
které opatří voskovým víčkem. 
Víčko chrání med před okolními 
vlivy, zejména před vnikáním vlh-
kosti. Takto uchované zásoby jsou 
dostupné včelstvu v období bez 
nektarové snůšky a samozřejmě 
v zimě. 
 Nejen lidé, ale i zvířata jako 
medvědi či kuny však od nepaměti 
také touží okusit chuť včelích pro-
duktů a odebírají ve včelstvu plásty 
s medem. V dřívějších dobách, 
kdy brtníci ošetřovali včely volně 
žijící v dutinách stromů, případně 
v pozdější době v klátech (dřevěný 
špalek s dutinou) nebo ve slamě-
ných košnicích, se plásty s medem 
vylamovaly a med se z nich nechá-
val vykapat nebo se vymačkával. 
Včelí dílo se včelám zpět již nevra-
celo, neboť bylo zpravidla nevrat-
ně poškozeno. Navíc efektivita 
práce nebyla vysoká a zásah byl 
vůči včelstvu poměrně necitlivý. 

MEDOMET SLAVÍ 150 LET
Zhruba v 19. století však došlo 
ve včelařství k důležitým změ-
nám. Včelaři začali používat tzv. 
rozběrné dílo. Plásty s medem 
se tedy z úlu nemusely nená-
vratně vylamovat, ale odebíraly 
se v rámečcích. Legenda praví, 
že neteř vysloužilého majora c. 
k. armády Franze von Hruschky 
při nesení včelího díla plného 
medu točila s ním tak urputně, 
až všechen med vystříkal ven. 
Všímavý Hruschka záhy pochopil, 
že získávání medu ze včelího díla 
pomocí odstředivé síly je dobrá 
cesta a v roce 1865 představil 
medomet. Od té doby funguje 
medomet stále stejně. Jedná se 
o drátěný koš, o který se opře rá-
mek s medem a točí se s ním tak 
dlouho, až všechen med vystříká 
ven.

DNES JAKO PŘED LETY
Včelaři i dnes vkládají plásty s me-
dem do medometu, které jsou 
vyrobeny z hygienicky vhodného 
nerezového materiálu. Předtím 
se zavíčkované plásty se zralým 
medem odeberou z úlu a ome-
tou se z nich včely. Následuje 
odstranění víček z plástu, což 
většina malovčelařů provádí ručně 
speciální širokou vidličkou. Zralost 
medu určuje obsah vody. Norma 
dovoluje maximální obsah vody 

20%. Pro označení „Český med“ 
je však kritérium přísnější – 18 
%. V medometu se pak všechen 
med odstředí. Takto získaný med 
však obsahuje mnoho zbytků 
vosku, což ho činí vzhledově ne-
atraktivní. Následuje tedy cezení 
přes jemné síto, kterým se zbytky 
vosku z medu odstraní. Takto 
připravený med může již putovat 
do sklenic, které lze opatřit sluši-
vou etiketou nejen s označením 
medu, ale i včelaře.

PASTOVÁNÍ MEDU
Někteří včelaři nabízí tzv. pastový 
med. Pastování medu je v pod-
statě mechanická úprava, které 
se využívá u rychle krystalizujících 
květových medů. Med se v průbě-
hu krystalizace míchá nástrojem, 
který rozmělní krystaly na menší 
části. Výsledkem tedy není tuhý 
med ve sklenici, jak známe běžně, 
ale matná bílá pasta konzistence 
oříškového krému, která se snadno 
roztírá, ale zároveň neteče. Těchto 
vlastností lze s úspěchem využít 
zejména ve studené kuchyni. Dů-
ležité je, aby v průběhu pastování 
nebyl do medu vmíchán vzduch, 
jehož přítomnost medu nesvědčí. 
Pastový med, na rozdíl od medu 
tekutého, skladujeme v chladu. 

Ing. Richard Těhník
Předseda ZO ČSV Újezd nad Lesy
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VČELAŘI

Seriál o medu (3) Přichází čas medobraní…

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, 
populární zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé 

 učíme se hrát pro vlastní potěšení 
 koncertujeme 3x ročně 
 hrajeme písničky, které si vybíráte 

 žádné stupnice, žádné etudy 
 první 2 hodiny výuky nezávazné 
 můžeme docházet k Vám domů 

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, STATISTIKA, TŘI BRATŘI, 
KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT, HALLELUJAH, SPOMAĽ, FALLING SLOWLY, 
LOVE ME AGAIN, MAŠINKA, CESTA, DÍVÁM SE DÍVÁM.  
MÍSTA VÝUKY: Újezd nad Lesy, Klánovice, Šestajovice, Jirny, Vinoř, Kbely, 
Dolní Počernice, Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Petrovice, Říčany, Rudná, 
Hostivice, Jesenice, Vestec, Roztoky a další obce v okolí Prahy. 
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: 
e-mail: info@pavelhokr.cz;   tel.: 608 745 262 (Jarka Reiserová)  

www.pavelhokr.cz 
 

INZERCE
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SPOLKY

Neposeda – pro život s úsměvem

PRO KAŽDÉHO NĚCO
Zprvu jsme se zaměřovali na pořá-
dání akcí pro veřejnost. V roce 2004 
se nám podařilo získat prostory pro 
kontinuální činnost v areálu historic-
ké budovy Staré Pošty v Běchovicích. 
V současné době poskytujeme tři 
registrované sociální služby, jednu 
preventivní, jednu prorodinnou 
a jednu odbornou aktivitu. Pracu-
jeme se všemi cílovými skupinami 
– od rodičů s nejmenšími dětmi 
přes dospívající a mladé dospělé po 
osamělé seniory. Působíme v lokali-
tách Praha 14, Praha 20 a Praha 21. 
Opíráme se o činnost profesionálů, 
strategické plánování a partnerství 
s dalšími subjekty. 

BEZPEČNÉ ÚTOČIŠTĚ
„Do klubu chodím už dva roky.  Doma 
to mám celkem na nic. Táta dost pije 
a s mámou nevíme co s tím. Pomohlo 
mi, když jsem se s tím svěřila pracov-
níkovi. Doporučil mi, kam se můžeme 
s mámou obrátit a vypadá to, že táta 
půjde na léčení. Ulevilo se mi, že jsem 
to ze sebe dostala, před kamarády 
jsem se o tom styděla mluvit…“
Dospívající mohou navštěvovat dva 
naše nízkoprahové kluby a potkávat 
naše terénní pracovníky v lokalitách 
Prahy 14, Prahy 20 a Prahy 21. 
Nabízíme jim bezpečný prostor 
pro vlastní rozvoj, podporu a po-
moc v situacích, kdy si nevědí rady. 
Rozšiřujeme jejich životních příleži-
tosti, zprostředkováváme jim řešení 
problémů a zmírňujeme nebezpečí, 
která jim hrozí. 

CESTA K DOSPĚLOSTI
„Nedávno jsem udělal celkem 
velký průšvih. Řešilo se to ve 
škole i doma. Musel jsem jít 
ke kurátorce. Ta mě poslala 
do Neposedy. Je to tu celkem 
fajn. Hodně se bavíme o tom, jak to 
v životě mám a kam bych to chtěl 
dotáhntout…“
Preventivní program Cesta hrdiny 
usiluje o snížení výskytu rizikového 
chování u dospívajících klientů kurá-
torů pro děti a mládež. Zvyšujeme je-
jich životní spokojenost, psychickou 
odolnost a sebehodnocení. Snažíme 
se, aby bezpečně zvládli projít svou 
cestou do dospělosti.

PODPORA RODINÁM
„Na rodičovské dovolené se mnoh-
dy dostávám na hranice svých sil. 
Pochybuji o svých předpokladech být 
dobrým rodičem a trápí mě pocit izola-
ce od okolního světa. Jaká úleva přišla 
v Zastávce, že v tom nejsem sama a že 
je možné si rodičovství opravdu užít. 
Děti se pravidelně potkávají při tvořivé 
činnosti nebo v herně a já jsem opět 
mezi lidmi.“
Centrum pro rodinu ZASTÁVKA 
v Kyjích se nachází v KD Kyje, přímo 
u vlakové zastávky Praha – Kyje. 
Svoji činností reagujeme na potřeby 
rodin v různých životních etapách. 
Nabízíme možnost využívat hernu 
pro děti nebo sdílenou kancelář. 
Pořádáme zajímavé kurzy, semináře, 
příměstské tábory a akce pro celé 
rodiny. Umožňujeme rodičům sdílet 
své životní příběhy. Poskytujeme 

příležitost navazovat nová přátelství, 
vzdělávat se a získávat nové zkuše-
nosti.

JSME V TERÉNU
„Střední jsem nedodělal, nebavila mě. 
Zkoušel jsem tři různý a všude to bylo 
stejný. Teď je mi pětadvacet a pořád se 
mi nedaří najít práci. Doma se věčně 
hádáme, že mě naši musí živit. Vy-
hrožují, že mi sbalí věci a že se o sebe 
budu muset začít starat sám. Jenže 
– to se lehko řekne. A co teprve, kdyby 
věděli o tom dluhu, co mám u doprav-
ních podniků…“
Komunitní terénní program Křižovat-
ka si vysloužil prvenství v celém hlav-
ním městě. Jeho posláním je usilovat 

o sociální začlenění a pozitivní 
změnu v životním 
způsobu jedinců, kteří 

se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci. Naše 

terénní práce má cha-
rakter komunitní práce, 

zaměřujeme se na to, abychom znali 
svou lokalitu se všemi skupinami, 
které potřebují sociální službu. 

JSME TU PRO ODBORNÍKY
„Občas už nevím, jak s klienty dál 
pracovat. Bývám bezradná. Hodně by 
mi pomohlo zajít si na nějaký seminář 
nebo se jít podívat na stáž, jak pracují 
jinde. Potřebuji novou inspiraci!“
Posláním Odborné podpory KOM-
PAS (Kurzy Odborné Metodické 
Podpory a Služeb) je zvyšovat 
odborné kompetence pomáhají-
cích profesionálů. Nabízíme stáže, 
odborné semináře a pořádáme 
konference.

JSME V POHYBU
Jak naznačuje náš název, naše orga-
nizace je aktivní, jen tak neustrne. 
Máme za sebou zásadní vývoj, za 
nímž stojí nemalé lidské úsilí a který 
by nebyl možný bez podpory dlou-
hodobých partnerů – ministerstva, 
kraje, městských částí, odborných 
partnerů, sponzorů a příznivců. 
Velká část výsledků naší práce se po-
dařila právě díky nim. Věříme, že se 
nám společnými silami ještě mnohé 
podaří.

Mgr. Ivana Štefková, ředitelka

Do okrajových částí Prahy se často jezdí jen bydlet. K to-
mu, aby se tam dalo také dobře žít, vzniklo občanské 
sdružení Neposeda, které je hybnou silou komunitního 
života na východním okraji Prahy. Před čtrnácti lety tento 
počin vzbuzoval rozpaky, dnes vzbuzuje zájem. Na peri-
férii metropole převažuje výstavba v podobě rodinných 
a bytových domů, najdete tu zeleň i volný prostor. Záro-
veň však schází řada služeb a většina obyvatel dojíždí za 
prací do centra. Neposeda nabízí místním lidem služby, 
které by pro ně byly jinak těžko dostupné, a také možnost 
aktivně se podílet na dění v místě, kde žijí.



Dne 21. dubna se děti MŠ Sluníčko těšily do školky, 
protože jim třídy 4. A a 5. B uspořádaly oslavu Dne Země. 
Skupinky dětí doprovázených žáky 4. a 5. třídy měly mož-
nost navštívit různá stanoviště. Dozvídaly se informace 
o pevnině, vodě, vzduchu, třídění odpadu, květinách 
a stromech a o Slunci a planetách. Na každém stanovišti 
byli dva žáci, kteří se snažili budoucí školáky poučit, ale 
hlavně pobavit. O organizaci se staraly p. uč. z MŠ Sluníč-
ko a p. uč. Vrátná, Hanousková a Prchalová. Celá akce se 
konala na školním hřišti. Všechny děti se moc pobavily.

Takto popsali své zážitky ze společného dne žáci 4.A:

Den Země pro MŠ Sluníčko
21. dubna připravila třída 4.A Den Země pro MŠ Slu-
níčko. Byla zde stanoviště, na kterých děti plnily úkoly. 
Jmenovala se Vesmír, Třídění odpadu, Pevnina, Koloběh 
vody, Vzduch, Květiny a Stromy. Děti, které nebyly na 
stanovištích, vodily školkáčky. Děti byly velice chytré. 
Na mém stanovišti (Vesmír) poznaly planety a uhodly 
všechny hádanky. Myslím, že stejně chytré byly i na 
jiných stanovištích. Za splněný úkol dostaly děti razítko 

a písmenko. Ze všech písmen pak složily tajenku. Děti 
byly moc hodné, i když občas zazlobily. Tento program 
naučil něco školkáčky, ale i nás.  Vyzkoušeli jsme si práci 
učitele, a víme, jak je nepříjemné, když děti zlobí a nedá-
vají pozor a my je musíme napomínat a vysvětlovat jim 
to znovu. Tento den se mi moc líbil. 

Kamila Cidlinská, 4.A

Program s dětmi
Milí rodiče a milé děti,
21. 4. 2015 jsme měli se školkou MŠ Sluníčko program.
 Bylo to tak, že bylo 6 stanovišť a děti po skupinkách 
chodily k nám ( ke 4.A) a plnily úkoly.
 Stanoviště byla: vzduch, odpad, rostliny, vesmír, voda 
a země.
 Já s mojí kamarádkou Sofčou jsme byly stanoviště 
vzduch. Dávaly jsme jim otázky. Některé děti byly moc 
hodné, ani nezlobily a poslouchaly, co jim říkáme.
 Ale ostatní děti furt koukaly někam jinam a vůbec 
nevnímaly. Tak jsme na ně zakřičely. Jinak to s nimi bylo 
super !!!

 Hana Hendrychová, 4.A
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Úspěšná spolupráce základní a mateřské školy

Již tradičně odjeli členové SPCCH v dubnu na ozdravný 
pobyt do Lázní Luhačovice. Tentokrát bylo účastníků 34. 
Počasí bylo opravdu jarní, trochu foukal vítr, ale sluníčko 
hřálo a tak všichni, po absolvování léčeb-
ných procedur, chodili venku a poznávali 
krásy lázní a lázeňského parku, okolí  
přehrady a přírody kolem. Na vycházkách 
popíjeli vodu z různých léčivých pramenů 
a obdivovali lázeňské domy, hlavně ty od 
stavitele Dušana Jurkoviče. Každé ráno 
cvičili pod vedením Soni Pilné a potřebný 
pohyb získali i při pondělním, středečním 
a pátečním večerním tanečku. K proce-
durám patřilo i plavání v pěkném bazénu 

a chůze v tzv. chodníčku-vířivka na nohy střídavě s teplou 
a studenou vodou  a každodenní inhalace léčivé vody 
Violy. Někteří účastníci se zúčastnili výletu do Valašských 

Klobůk organizovaném Mirkou 
Branžovskou, jiní navštívili Zlín 
a další Kroměříž.  Poslední den 
již trochu pršelo, ale to nebránilo 
vyjíždce autovláčkem po lázních 
a okolí.
 Program byl pestrý, a dny utekly 
jako voda. Děkujeme Soně i Mirce 
za vzorně připravený zájezd. 

Za účastníky Eva Štrasmajrová

LUHAČOVICE 2015
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Pranostika ze školního kalendáře na červen:
Petr a Pavel Chodí s nůší, kořínky a houby suší.

JARO
Kristýna Páralová, 3.D

Do oken bubnuje jarní deštík, 
občas zafouká i slabý větřík.
Potom již vysvitne sluníčko,
které všem vykouzlí úsměvy 

na líčko.

Voní rozkvetlé stromy 
a louky plné kvítí,

hladiny rybníků se z dálky třpytí.
Ptáčci zpívají z plných plic,

příroda se probouzí víc a víc.

Z lesa vyběhl malý koloušek,
motýli mu létají kolem oušek. 

Malé štěňátko štěká za vrátky,
kočka se sluní se svými koťátky. 

Jarní báseň

Sběr papíru
Sběr papíru ve dvoře I. stupně Masarykovy ZŠ, vjezd do dvora 
z Čentické ulice. Prosíme, aby byl papír svázaný, zvážený 
a zbavený  plastů. Děkujeme.
úterý 23. 6. 2015 od 7:15–8:30 hod
středa 24. 6. 2015 od 15:00–17:00 hod
čtvrtek 25. 6. 2015 od 15:00–17:00 hod

Uplynulo 
60 let 
vzpomínek 
od chvíle kdy 
si dne 4.6.1955 
řekli své tiché 
„ANO”

Blanka 
a Vítězslav 
LÍZNEROVI.

Po cestě vzájem-
né lásky kráčíte 
pevně již tolik let, 
vašemu manžel-
ství se dnes klaní 
celý, celičký svět!

S gratulací k diamantové svatbě, přáním hodně pevné-
ho zdraví, lásky, pohody a porozumění do ještě mnoha 
dalších let přichází dcera Blanka s manželem, bratr 
a švagr Pavel s rodinou, vnučky Petra s Liborem, Marti-
na s Petrem, Veronika a pravnoučátka Vojtíšek, Víťula, 
Nikolka a Vašík !!!
MANŽELSTVÍ JE NEBESKÝ DAR, KDYŽ DVA LIDÉ JSOU 
TAK KRÁSNÝ PÁR !!!!

OZNÁMENÍ
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ZPRÁVY Z RADY

Dodatek ke smlouvě o roznášce  
ÚZ s Českou poštou, navýšení  
počtu výtisků ÚZ
RMČ schválila dodatek ke smlouvě 
o roznášce ÚZ se snahou, aby ne-
docházelo nadále k potížím s rozno-
sem a zpravodaj dostávaly všechny 
újezdské domácnosti. RMČ dále 
schválila navýšení výtisků na 4200 
kusů za stejným účelem.

Spuštění nových  
webových stránek MČ
RMČ vzala na vědomí spuštění 
nových webových stránek Úřadu 
městské části, které vytvořilo odděle-
ní IT – p. Martin Nedvěd.

Zápisy z jednání komisí RMČ
RMČ vzala na vědomí zápisy z jed-
nání komisí, které proběhly v dubnu 
a na začátku května 2015. Kompletní 
zápisy z jednotlivých komisí jsou 
k nahlédnutí na webových stránkách 
v sekci „Samospráva – komise rady“.

Stížnost na starostu MČ  
a šéfredaktora
Spolek Újezdský strom podal RMČ 
stížnosti na starostu MČ týkající se 
textu v článku v ÚZ 04/2015 („Od-
padkové koše“) a šéfredaktora ÚZ 
týkající se nezveřejnění pozvánky 
k úklidu lesa v ÚZ 04/2015. RMČ 
vzala obě stížnosti na vědomí a do-
poručila starostovi svolat schůzku 
s Lesy ČR a Újezdským stromem 
k řešení situace. Dále uložila tajemní-
kovi ÚMČ zajistit písemnou odpověď 
šéfredaktora ÚZ.

Prodloužení nájmu trafiky  
a veřejného WC v Toušické ulici.
RMČ schválila prodloužení nájmu 
stávajícímu nájemci za stávajících 
podmínek.

Objízdné trasy pro výstavbu další 
etapy kanalizace na hlavní silnici
RMČ schválila předložené objízdné 
trasy při další výstavbě kanalizace. 
Objízdná trasa bude vedena pro 
osobní vozy ve směru z centra.

Vyhlášení konkurzního řízení  
na místo ředitele/ředitelky 1.MŠ 
Čentická
Vzhledem k uvolnění místa vedoucí-
ho pracovníka RMČ schválila vyhlá-
šení konkurzního řízení a jmenovala 
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. 
konkurzní komisi.

Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření MČ za r. 2014
RMČ vzala na vědomí zprávu o pře-
zkoumání hospodaření za rok 2014 
a navržená nápravná opatření.

Žádost spolku OKO o podporu při 
pořádání kulturní akce
Spolek OKO podal žádost o podporu 
při pořádání recitálu p. Tomáše Čer-
ného, tato žádost byla podána mimo 
grantový systém MČ. RMČ schválila 
podporu akce ve výši pronájmu 
sálu zdarma po celou dobu trvání 
koncertu.

Realizace Rákosníčkova hřiště
RMČ schválila záměr vybudování 
hřiště od spol. Lidl ČR na sídliš-
ti Rohožník na pozemku parc.č. 
4306/1 a schválila návrh Smlouvy 
o obstarávání díla mezi spol. Lidl 
a MČ Praha 21. Rákosníčkovo hřiště 
bude realizováno v první polovině 
června a předpokládaný termín 
otevření je 13.6.2015, kdy bude 
slavnostně předání městské části. 
Hodnota projektu je cca 1,6 milionu 
Kč. Hřiště bude realizováno včetně 
oplocení.

Venkovní fitness hřiště  
na sídlišti Rohožník
RMČ vzala na vědomí obdržení 
dotace na venkovní fitness prvky 
pro dospělé a seniory a schválila 
záměr vybudování venkovního 
fitness hřiště na sídlišti, a to v bez-
prostřední blízkosti budoucího Rá-
kosníčkova hřiště na ppč 4306/1. 
RMČ dále zamýšlí vybudovat na 
okraji sídliště Rohožník sportovní 
a odpočinkovou plochu pro jeho 
obyvatele.

Plán zimní údržby a veřejná  
zakázka na zimní údržbu
V souvislosti s ukončením platnosti 
smlouvy o dílo pro zajištění zimní 
údržby RMČ schválila plán zimní 
údržby komunikací a v návaznosti 
na schválený plán zimní údržby také 
záměr na zadání veřejné zakázky na 
služby na akci „Zimní údržba vo-
zovek v Újezdě nad Lesy pro zimní 
období 2015 - 2017“ včetně návrhu 
zadávací dokumentace.

Přístavba MZŠ Polesná
V souvislosti se zajištěným financo-
váním pro přístavbu základní školy 
a vzhledem k finančnímu objemu 
zakázky a časové návaznosti, RMČ 
schválila zadání administrace výbě-
rového řízení na dodavatele stavby 
externí firmě.
 RMČ dále schválila zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce 
(podlimitní VZ) a uložila OMI zajistit 
její zadání. Předmětem zakázky je 
přístavba pavilónu budovy Masary-
kovy základní školy, Polesná ul. č,p. 
1690, umístěného mezi pavilón jídel-
ny a hřiště, přístupná samostatným 
vchodem z Čentické ulice, se školou 
propojená spojovacím krčkem. V pří-
stavbě o dvou nadzemních podlažích 
budou 4 kmenové učebny s kapa-
citou 4 x 34 = 136 žáků, 2 učebny 
družiny, šatny, hygienické zázemí 
a kabinety pro 6 učitelů, vše urče-
né výhradně pro třídy v přístavbě. 
Součástí veřejné zakázky jsou i vnější 
komunikace, oplocení a napojení na 
inženýrské sítě.

Směna pozemků Českých  
drah v k.ú. Újezd nad Lesy –  
na sídlišti Rohožník
Odbor evidence, správy a využití 
majetku HMP bude majetkoprávně 
vypořádávat pozemky Hlavního měs-
ta Prahy a Českých drah a.s. formou 
směny. Vzhledem k tomu, že některé 
pozemky vhodné ke směně se na-
cházejí na kat. území Újezd nad Lesy 
byla oslovena MČ se žádostí o stano-
visko. RMČ souhlasila s navrhovanou 

Všechna usnesení Rady MČ jsou uveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21, 
a to v sekci „Samospráva – zápisy RMČ“. Zde vybíráme pouze některé body. Rada 
se ve všech případech sešla v kompletním složení.

Střípky z jednání RMČ č. 14, 15 a 16.
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směnou z důvodu umožnění budou-
cí revitalizace ploch na sídlišti. Bez 
majetkoprávního vypořádání není 
možné začít připravovat projekty pro 
žádosti o dotace.

Účetní závěrky
RMČ schválila účetní závěrku MČ za 
rok 2014, dále schválila účetní závěr-
ky všech 4 mateřských škol a ne-
schválila účetní závěrku Masarykovy 
základní školy. Masarykova ZŠ musí 
provést nápravná opatření v souladu 
s platnou legislativou.

Den země a den dětí
RMČ vzala na vědomí pořádání oslav 
Dne Země a Dne Dětí 29. 5. 2015 
v MČ Praha 21 na Multifunkčním 
sportovišti v ulici Čentické, které or-
ganizuje Odbor životního prostředí 
a dopravy ve spolupráci s oddělením 
grantů a MA 21 a dále schválila daro-
vací smlouvy pro sponzory této akce.

Nové zastávky BUS na hlavní
RMČ souhlasila s návrhem doprav-
ní komise na pojmenování nových 
zastávek BUS na hlavní - z centra i do 
centra „Rápošovská“.

Komise Zdravé městské části 
a místní agendy 
RMČ schválila návrh na zřízení Ko-
mise Zdravé městské části a místní 

Agendy 21 (ZMČ/MA21) s účinnos-
tí od 20.5.2015 a jmenovala členy 
Komise Zdravé městské části 
a místní Agendy 21 ve složení – 
předseda Ing. Zátková, tajemník 
Ing. Ponicová, členové – p. Růžič-
ka, Ing. Roušal, Bc. Lipanovičová, 
p. Švejnoha, Ing. Danielová, Mgr. 
Kurková, pí. Taške, Mgr. Štefko-
vá, p. Samec, Ing. Grund, Mgr. 
Hůlková.

Zápis z kulatého stolu – neziskové 
organizace
RMČ schválila zápis z kulatého stolu 
s tématem spolupráce MČ a nezisko-
vých organizací, který se konal dne 
14.4.2015 v zasedací místnosti ÚMČ. 
Zápis bude následně uveřejněn na 
webových stránkách MČ.

Veřejná zakázka malého rozsahu 
„Interaktivní úřední desky, infor-
mační kiosky a mobilní zařízení II“
RMČ schválila na základě doporučení 
hodnotící komise výběr vítězného 
uchazeče na akci „Interaktivní úřední 
desky, informační kiosky a mobilní 
zařízení II“ firmu BSS Praha s.r.o. 
V Holešovičkách1451/20, 180 00 
Praha 8.

Digitalizace stavebního archivu
RMČ schválila na základě doporu-
čení hodnotící komise výběr vítěz-

ného uchazeče na akci „Digitalizace 
archivu stavebního úřadu“ firmu ICZ 
a.s. Na Hřebenech 1718/10 140 00 
Praha 4 – Nusle a schválila uzavření 
smlouvy o dílo.
 Obě výše uvedené akce jsou 
financovány z operačního pro-
gramu „Praha konkurenceschop-
nost“.

Újezdské posvícení, podzimní 
pohádková představení
RMČ schvaluje záměr uspořádat 
tradiční Újezdské posvícení a to 
dne 26.9.2015 od 10:00 hod. 
v prostoru multifunkčního sporto-
viště v Čentické ul., dále schvaluje 
na tuto akci vstupné zdarma. RMČ 
souhlasí s uspořádáním dvou 
pohádkových představení pro děti 
(listopad a prosinec) v divadelním 
sále MZŠ.

Pravidla pro pronajímání bytů  
ve správě MČ Praha 21
RMČ schválila pravidla pro prona-
jímání bytů ve správě MČ Praha 
21 včetně 3 příloh – formulář 
žádosti, čestné prohlášení žadate-
le a bodovací systém. Kompletní 
znění pravidel včetně příloh bude 
uveřejněno na webových strán-
kách MČ.

Za RMČ zpracovala Ing. Š.Zátková

OŽPD

Zaměřeno na životní prostředí červen 2015

pondělí křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500–1520

8. června křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 1530–1550

křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600–1620

ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert) 1630–1650

křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700–1720

křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730–1750

křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 1800–1820

křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830–1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU TRASA A

Brožurku s termíny sběru nebezpečného odpadu na rok 2015, která obsahuje i seznam 
sběrných dvorů, si můžete vyzvednout v kanceláři životního prostředí nebo ve stojanu na 
letáky u podatelny úřadu a také na webových stránkách úřadu www.praha21.cz. 

Občané (fyzické osoby s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy) 
mohou obsluze svozových vozidel 
ZDARMA odevzdat tyto odpady: 
rozpouštědla, kyseliny, zásady, foto-
chemikálie, pesticidy, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, olej a tuk 
(kromě jedlého), barvy, tiskařské 
barvy, lepidla pryskyřice, detergenty 
obsahující nebezpečné látky (čisticí 
prostředky), nepoužitelná léčiva a cy-
tostatika, baterie a akumulátory.

Martin Švejnoha, OŽPD

o



OŽPD

18

Opět byly zjištěny 
výrazné přerosty 
dřevin ze soukromých 
pozemků zasahujících 
do průchozího 
a průjezdního profilu 
komunikací a chodníků. 
 Prosíme všechny 
majitele nemovitostí 
v Újezdě nad Lesy, aby 
pravidelně kontrolovali, 
zda právě jejich dřeviny 
takto nepřerostly, a aby 
provedli jejich úpravu.
 Také se obracíme na 
všechny občany, kteří 
si u domu výsadbami 
upravili zelený pás 
u komunikace, aby i zde provedli prohlídku 
a ošetření dřevin. 

 OŽPD, Slabochová Dana

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR

DOTACE NA TOPNÉ ZDROJE – PROGRAM

V měsíci červnu budou v Újezdě nad Lesy přistaveny mobilní sběrné dvory, které 
v tomto měsíci nahradí přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad.

13. června roh ulic Pilovská x Čenovická

27. června ulice Lišická (naproti mateřské školce č.p. 1502)

Mobilní sběrný dvůr se skládá ze čtyř kontejnerů, do 
kterých můžete odložit tyto druhy odpadu:  

velkoobjemový kontejner určený pro objemný odpad
Zde je možné odkládat např. starý nábytek, koberce 
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo.

velkoobjemový kontejner určený pro odpad ze zeleně 
tzv. bioodpad
Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, pose-
kaná tráva, spadané ovoce, zemina z květin pokojových 
rostlin, odpady z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, 
sedliny kávy a čaje, květináče z lepenky a rašeliny.

velkoobjemový kontejner určený pro dřevěný odpad
Zde je možné odkládat různý dřevěný odpad, který 
nemá charakter objemného odpadu (např. rozložený 
dřevěný nábytek bez kovových, skleněných či plastových 
doplňků nebo jeho součástí)

velkoobjemový kontejner určený pro kovy
Zde je možné odkládat: veškerý kovový odpad vyjma 
výrobků podléhajících zpětnému odběru (elektrospotře-
biče, TV a PC monitory, videa, mikrovlnky, ledničky, atd.) 

V případě dotazů mě kontaktujte na tel: 2810 129 43.

 Martin Švejnoha, OŽPD

ČISTÁ ENERGIE 2015
Rada hl. m. Prahy schválila dne 5. 5. 2015 usnese-
ním č. 1011 podporu projektů přeměny topných 
systémů a využití obnovitelných zdrojů energie 
v bytech a v rodinných či bytových domech 
na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá 
energie Praha 2015 formou dotací, které mohou 
být poskytnuty jak fyzickým, tak i právnickým 
osobám. 

 Toto se týká topných systémů uvedených do provozu mezi 1. 
9. 2014 a 30. 9. 2015. Lhůta pro podání žádosti je od 8. června 
do 30. září 2015. Další informace o pravidlech programu, for-
mulář pro podání žádosti a vzorová smlouva jsou k dispozici na 
webových stránkách portalzp.praha.eu
 Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese 
dotace.topeni@praha.eu

Martin Švejnoha, OŽPD

Příchod teplého počasí vytvořil dobré podmínky pro růst 
nejen rostlin, které si pěstujeme, tedy chceme aby rostly, ale 
i trávy a plevelů. Většina z nás, občanů Újezda nad Lesy, chce 
mít okolo svého domu, chaty, na své zahradě pěkně upra-
veno, trávu posekanou a mnoho z nás se stará i o přilehlé 
veřejné zelené pásy. Někteří naši spoluobčané nebo majitelé 
pozemků v Újezdě nežijící však své pozemky zanedbávají, ne-
chají volně zarůstat, mnozí neposekají ani jednou za sezonu 
a tím nám ostatním způsobují nejen nepříjemnosti, zhorše-
nou kvalitu bydlení, zdravotní potíže,  ale i finanční újmu.
 Chtěla bych apelovat na všechny majitele pozemků, aby 
o svou zeleň pečovali, sekali několikrát ročně a zabraňovali 
tím šíření plevelů a škodlivých organismů na okolní uprave-
né zahrady. Zákon o rostlinolékařské péči ukládá každému 
majiteli či uživateli pozemku mimo jiné zjišťovat a omezovat 
výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby 
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození 
životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
 Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se dobrovolně 
starají o obecní zelené pásy v okolí své nemovitosti. MČ má 
omezené finanční prostředky, které nestačí na údržbu zeleně 
v takovém rozsahu, jak bychom chtěli provádět a proto je 
pomoc občanů velice vítána.  

OŽPD, Slabochová Dana

OBTĚŽUJÍ NÁS ZAROSTLÉ POZEMKY
DŘEVINY PŘES PLOTY

První mobilní sběrný 
dvůr bude přistaven od 
8:00 do 14:00 hod dne:
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ZPRÁVY Z ÚŘADU

V měsíci dubnu a květnu se 
uskutečnily tři akce pod 
záštitou „místní agendy“ 
(MA21), kterou v naší měst-

ské části využíváme jako jeden z ná-
strojů v komunikaci mezi úřadem, 
samosprávou a veřejností. Dvě 
z těchto akcí iniciovali zástupci RMČ 
a organizovala a moderovala je ko-
ordinátorka MA21, třetí akci inicioval 
p. zastupitel Jeníček, který si přál akci 
i moderovat a koordinátorka mu po-
skytovala pouze podporu a zázemí 
za úřad MČ.
 První akcí, kterou nově jmenova-
ná koordinátorka zorganizovala, byl 
kulatý stůl s tématem „spolupráce 
městské části s neziskovými organi-
zacemi“. Toto setkání se uskutečnilo 
dne 14. 4. 2015 v zasedací místnosti 
úřadu, setkání iniciovaly a svou 
přítomností také podpořily dvě 
z radních – pí. Punová, která má ve 
své gesci volnočasové aktivity a Ing. 
Zátková, která je politikem MA21 
v naší MČ. Setkání se zúčastnilo 22 
spolků. Cílem bylo seznámit přítom-
né s novou koordinátorkou a zjistit, 
jak by měla být nastavena spoluprá-
ce se spolky, aby byla pro všechny 
zúčastněné vyhovující; na setkání 
dále byly diskutovány náměty účast-
níků k dalším možnostem vylepšení 
vzájemné spolupráce.
 Druhou akcí bylo veřejné projed-
nání, které se uskutečnilo dne 29. 
4. 2015 v sále polyfunkčního domu 
LEVEL, a jehož tématem byla rekon-
strukce povrchu Hodkovské ulice. 
Toto veřejné projednání inicioval p. 
starosta Růžička. Občané žijící v Hod-
kovské ulici byli osobně pozváni na 
setkání, na němž měli prostor klást 
dotazy přímo Ing. Přikrylovi, jedna-
teli ZAVOSU (zástupce investora). Na 
závěr tohoto projednání si občané 
bydlící v Hodkovské ulici odhlasovali, 
že souhlasí s rekonstrukcí ulice dle 
stávající projektové dokumentace, 
k níž je vydáno pravomocné stavební 
povolení a na základě níž byl vybrán 
zhotovitel. 
 Třetí akcí byl kulatý stůl s téma-
tem „diskuze k pravidlům Újezdské-
ho zpravodaje“, který se uskutečnil 
dne 12. 5. 2015 v zasedací místnost 
úřadu. Organizátorem a moderá-
torem této akce byl pan zastupitel 

MUDr. Jeníček. Na setkání byli 
pozváni nejen zastupitelé, ale také 
zástupci spolků a občané. V průbě-
hu setkání byla diskutována nová 
podoba Újezdského zpravodaje, 
stávající pravidla a jejich dodržování 
a body, ve kterých by bylo vhodné 
je případně upravit. Tohoto setkání 
se zúčastnili zástupci téměř všech 
politických uskupení.
 Ze všech akcí byly pořízeny zápisy, 
které budou po ověření zveřejněny 
na webových stránkách MČ.

Za MA 21 Ing. Lucie Ponicová

Závěry kulatého stolu  
12.5. 2015 o vydávání  
Újezdského zpravodaje
Existuje všeobecná shoda, že je 
potřeba dodržovat současná platná 
pravidla vydávání pro další čísla ÚZ. 
Z doporučení a závěrů kulatého sto-
lu připraví zastupitel Jeníček návrh 
změn Pravidel vydávání ÚZ k projed-
nání RMČ Praha 21.

1. všichni zastupitelé budou mít do 
konce roku možnost napsat jeden 
delší sloupek zastupitele do maxi-
mální velikosti 2 250 znaků (včetně 
mezer) – již využil Jeníček, Duchek 
a Zátková.

2. změna pravidel – Pro sloupek 
zastupitele navýšit počet znaků na 1 
500 znaků.

3. změna pravidel – vytvořit rubriku, 
kde šéfredaktor navrhne téma k vy-
jádření pro politické strany (sloupky 
zastupitelů a toto téma nepřesáhne 
4 strany nové podoby časopisu)

4. změna kalendária, tak aby zasa-
hovala do dalšího měsíce do 15. dne 
v měsíci a elektronické kalendárium 
synchronizovat s tištěným

5. uveřejnit všechny zkrácené a vyřa-
zené články v plném znění na webu 
ÚMČ Praha 21.

6. vytvořit společenskou kro-
niku a uveřejnit výzvu o vzniku 
a možnosti přispívat do spole-
čenské kroniky.

7. změna pravidel – Občanská sdru-
žení, sportovní kluby a spolky budou 
mít možnost článku o doporučené 
maximální velikosti 2000 znaků (v pří-
padě přesahu 2000 znaků o uve-
řejnění rozhodne redakční rada). 
Občané budou mít možnost článku 
o maximální velikosti 1500 znaků.

8. zprávy z RMČ by měly být v co 
nejvíce ,,lidské,, podobě srozumitel-
né všem

Zapsal MUDr. Jeníček Jaroslav, 
CSc., zastupitel, moderátor disku-

ze o nové podobě ÚZ

JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 28. 4. 2015 byly ÚMČ Praha 21 
Odborem občansko správním opět 
slavnostně přivítáni nejmladší ob-
čánci Újezdu  nad Lesy. Slavnostního 
uvítání se zúčastnilo 38 dětí se svými 
rodiči i prarodiči a svým vystoupením 
je přivítaly děti z 1. Mateřské školy. 
Přejeme jim ještě jednou vše nejlepší 
a mnoho pohody do jejich života.
 Žádáme rodiče, pokud máte 
zájem zúčastnit se s vašimi nově 
narozenými dětmi  tohoto obřadu 
na podzim  tohoto roku, ozvěte se 
prosím na níže uvedený kontakt 
a uveďte: jméno a příjmení dítěte, 
datum narození dítěte, adresu trva-
lého bydliště dítěte, příjmení rodičů

Vítání občánků, které proběhne 
pravděpodobně v měsíci  říjnu nebo 
listopadu 2015 se bude  týkat dětí 
narozených v období od 1.1.2015 
do 30.6.2015. Rodiče dětí obdrží po-
zvánku s přesným datem a místem 
konání této akce.

Vyřizuje: Odbor OOS, Starokláno-
vická 260, Praha 9-Újezd nad Lesy, 
Ilona Hlaváčková, tel: 281012956, 
e-mail: ilona.hlavackova@praha21.cz
Iveta Maczanova, tel: 281012923, e-
-mail: iveta.maczanova@praha21.cz

Žádné formuláře nejsou třeba,  
žádný poplatek se nevybírá.

Děkujeme,  
Odbor občansko správní

Místní agenda



30.4.2015 se uskutečnila největší kul-
turně společenská událost  Újezdu 
nad Lesy – pálení čarodějnic. Akce se 
opět vydařila nejen díky nadšeným 
pořadatelům, ale i velkému počtu 
návštěvníků, kteří se přišli pobavit. 
V průběhu dne navštívilo akci téměř 
3000 návštěvníků všech věkových 
kategorií z Újezdu a okolí. Letošní 
ročník byl jednoznačně největším ve 
své dosavadní historii a troufnu si 
říci, že i největší společenskou akcí 
v Újezdu nad Lesy po roce 1989. 
 Dětskou část čarodějnic opět 
skvěle připravily Maminy z újezd-
ské roviny. Nasazení, se kterým se 
věnovaly přípravám a realizaci pro-
gramu zaslouží obdiv a poděkování. 
Program odpoledne tvořily akce pro 
děti – taneční vystoupení a volba 
nejnadějnější čarodějnice z řad 
malých návštěvníků. Dětské odpole-
dne vyvrcholilo rituálním upálením 
čarodějnice a následným opékáním 
buřtů, které zdarma dětem věnoval 
pan Novák z firmy Zámecká výrobna 
uzenin. 
 V této souvislosti si dovolím uvést 
jeden malý a zábavný postřeh z dět-
ského programu. Poznámka jedné 
z maminek: „…ty se snad po…, dají 
nám buřty a nedají nám k tomu klac-
ky na vopejkání.“  Na tuto poznámku 
mě napadá jediná odpověď: „Daro-
vanému koni na zuby nekoukej“. Mi-
mochodem klacky tam byly, stačilo si 
jen počkat, až si svého buřta dopeče 
někdo jiný.
 Spolupráce s mladými fotbalisty 
při pořadatelské činnosti a násled-

ném úklidu byla skvělá. Nejenže 
významně napomohli k řádnému 
průběhu akce v době konání, ale i po 
jejím skončení perfektně zvládli úklid 
a uvedení multifunkčního sportovi-
ště do původního stavu. Letos bylo 
vyprodukováno nebývalé množství 
odpadků, které jsme uklízeli společ-
nými silami nejen na multifunkčním 
sportovišti, ale i v jeho okolí. Pokud 
po nás přeci jen někde něco zůstalo, 
omlouváme se, dělali jsme, co bylo 
v našich silách.  
 Dobrý a pro běžné návštěvníky 
neviditelný duch čarodějnic Micha-
ela Křelinová si opět zaslouží veliké 
poděkování za pomoc a skvělou spo-
lupráci. Bez lidí jako je Míša bychom 
nebyli schopni takovou událost 
uspořádat.
 
Hudební vystoupení a ohňostroj
V podvečerním a večerním progra-
mu vystoupily na podium újezd-
ského multifunkčního sportoviště 
domácí újezdské hudební skupiny 
Boudaři a Čedič. Po 20. hodině pak 
dlouho očekávaný Katapult, který 
přilákal snad nejvíce návštěvníků. 
Ve 22 hodin se nad Újezdem rozzářil 
mohutný ohňostroj a po něm sku-
pina Walda Gang rozproudila krev 
v žilách všem divákům.

Výnos ze vstupného do Nepálu
Na večerní program pro dospělé 
od 18:00 bylo vybíráno vstupné ve 
výši 50,-Kč. Vstupné uhradilo 1896 
platících diváků. Po odečtení nákladů 
na pořadatelskou službu a poplatků 

OSA za autorská práva byl poukázán 
výnos ze vstupného ve výši 75.000,-
Kč na účet organizace Člověk v tísni. 
Peníze budou organizací Člověk v tís-
ni využity ve prospěch osob postiže-
ných zemětřesením v Nepálu. 

Poděkování 
Dovolte, abych na závěr poděko-
val všem, kdo umožnili a přispěli 
k uspořádání Čarodějnic 2015. Za 
podporu a spolupráci Místnímu 
úřadu MČ Praha 21, panu starostovi, 
radě městské části a pracovníkům 
Úřadu městské části Praha 21, kteří 
se na přípravě podíleli, zejména pak 
panu Voříškovi. Dále pak Policii ČR, 
Městské Policii a Hasičskému sboru 
Újezdu nad Lesy. 
 Celá akce by se neuskutečnila bez 
mimořádné podpory sponzorů, kte-
rým patří poděkování největší. Zde je 
jejich výčet:
Zámecká výrobna uzenin  s.r.o.– 
Zdeněk Novák
Stavební firma Hobst a.s. 
ANAHITA plavání kojenců – Eva 
Barešová
PERI a.s. 
KOSSUTH – Irena Košutová
FB Petrol s.r.o. - Jaroslav Brtek
Újezd.net – Jan Pilný
Kožní ordinace Újezd nad Lesy – 
MUDr. Ivona Kosová
Dům realit.cz

Již nyní se těšíme na příští rok a ne-
zapomeňte - VESELÝ ÚJEZD vás baví! 

Miroslav Bareš 
předseda Veselý Újezd o.s.

Taiwan, ostrov, který mořeplavci pojmenovali v 16. sto-
letí jako krásný (Ilha Formosa), byl tématem čtvrteční 
přednášky pořádané 7. 5. SPCCH v Újezdě n/L.
 V divadelním sále v Masarykově škole se sešli občané, 
aby si vyslechli vyprávění a hlavně shlédli obrázky poří-
zené panem Ing.Hendrychem, který na tomto ostrově 
strávil téměř 20let. Na úvod pozdravil přítomné čínsky, 
což ihned přeložil do češtiny. Objasnil, jak se na Taiwan 
dostal- jako expert na výstavbu železnic. Na mapě ukázal 
polohu i rozlohu tohoto ostrova, který je velký asi jako 
Morava. Obrazem představil Taiwan od severu k jihu 
a od východu k západu, pobřeží, jezera, hory, města 
a venkov. Pohovořil o zvycích obyvatel, o jejich obřadu 
pití čaje a zálibě v jídle, o jejich slušnosti a vstřícnosti. 
Ukázal noční trhy, kde je možno zakoupit všechno a hlav-

ně zase jídlo. Provedl přítomné hlavním městem Tai-pe-
nem, vyvedl je na nejvyšší stavbu –mrakodrap Taipei 101 
(591m a 101 pater). Na venkově  je zavedl na čajovníkové 
plantáže a rýžová pole. Představil něco z historie-stavby 
a krásnou keramiku. Když začal hovořit o svém vlastním 
poslání, přítomní jenom záviděli. Od roku 1992, kdy na 
Taiwan dorazil, byla postavena  vysokorychlostní dráha 
v délce 345 km, (rychlost vlaku 300km/hod), ve dvou 
městech bylo vybudováno metro  a  po ostrově další 
železniční tratě.
 Přednáška byla opravdu zajímavá a panu inženýrovi 
děkujeme za přiblížení, pro nás, exotického ostrova a ži-
vota na něm.

Za účastníky Eva Štrasmajrová

Taiwan

KULTURA
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Ozvěny z Čarodějnic 2015
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VÝSTAVA MĚSÍCE 
Cesty za tradiční afrikou 
s NADOSAH
Zveme Vás na výstavu fotografi í 
z nedávné expedice „Afrika 2014“. 
Poznejte Afriku tak, jak jsme ji viděli 
my. 

BESEDA 
1. 6. pondělí 19:00 
Setkání s Petrem Nárožným
Čerstvý sedmasedmdesátník plný 
energie, herec s nezaměnitelným 
hlasem a neotřelým nazíráním na 
život kolem nás, patron IV. ročníku 
Sochání pro Hedviku se vám před-
staví v nezvyklé poloze sólového 
diskutéra.

KINO 
3. 6. středa, 20:00
Den blbec 
Komedie s prvky akční krimi a drsně 
nekorektním humorem. SRN/2014/
komedie/110 min/mládeži přístupný 
od 12 let.

AKCE 
4. 6. čtvrtek, 18:00
Ladies night 
Je tady další večírek pro ženy s mód-
ní přehlídkou, tržištěm, bohatou 
tombolou a promítáním fi lmu Sex 
v Paříži.

KINO 
8. 6. pondělí, 20:00 
Slepá 
Pohled do vnitřního světa slepé 
ženy překvapuje bohatou vizualitou, 
otevřeným přístupem k sexu i ab-
surdním humorem. Norsko/2014/
drama/96 min/mládeži přístupný od 
18 let.

PREZENTAČNÍ VEČER 
9. 6. úterý, 18:00
Nadační fond Harmonie 
Prezentační večer za účasti Milady 
Cholujové, ředitelky a zakladatelky 
NF Harmonie, patronky projektu 
Simony Stašové a lektorů hudby.  
„Naším posláním je pozitivně měnit 
život dětí prostřednictvím hudby.“

KINO 
10. 6. středa, 20:00
Druhá míza 
Vynikající Al Pacino jako stárnoucí 
rocker objevuje dopis, který pro něj 
napsal John Lennon a rozhodne se 
změnit běh svého života. USA/2015/
komedie/106 min/mládeži přístupný 
od 12let.

KONCERT 
11. 6. čtvrtek, 19:30 
- každý druhý čtvrtek v měsíci
BLUES JAM SESSION 

JARMARK 
13. 6. sobota, 9:00-12:00 

KINO 
14. 6. neděle, 16:00
Malý pán 
Nová česká pohádky vznikla pod ve-
dením člena souboru Buchty a lout-
ky. ČR, SR/2014/loutkový/83 min.

KINO 
15. 6. pondělí, 20:00 
Rudá mašina 
Čas největší slávy „sborné“ očima 
V. Fetisova, doba kdy mezi hokejem 
a politikou panovalo nejužší možné 
spojení. USA, Rusko/2014/doku-
ment/85 min/mládeži přístupný.

PŘEDNÁŠKA 
16. 6. úterý, 19:00 
Cesty za tradiční afrikou 
s NADOSAH 
Povídání o nedávné expedici „Afrika 
2014“. Přednáší: cestovatelé Majka 
a Olda Mikušovi, NADOSAH, o.p.s.

KINO 
17. 6. středa, 20:00 
Jurský svět 
Praještěři z Jurského parku se vrace-
jí! USA/2015/dobrodružný/mládeži 
přístupný.

KINO 
21. 6. neděle, 16:00 
Sedmero krkavců
Nová pohádka režisérky Alice Nellis. 
ČR, SR/2015/rodinný/97 min/mládeži 
přístupný.

FILMKLUB 
22. 6. pondělí, 20:00 
Poutník 
– nejlepší příběh Paula Coelha
Film vypráví o úžasné životní 
pouti Paula Coelha, na jejímž 
konci se stal vypravěčem příběhů. 
Brazílie/2014/životopisný, drama, 
hudební/112 min/přístupný/s čes-
kými titulky. 

KINO 
24. 6. středa, 20:00 
Andílek na nervy 
Rodinná komedie vypráví příběh vel-
koměstské puberťačky a jejího otce. 
ČR/2015/komedie/105 min/mládeži 
přístupný

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
26. 6. pátek, 15:00 
Hurá na prázdniny!!! 
Přijďte s námi opět oslavit konec 
školního roku! Můžete se těšit na 
živou hudbu, divadlo pro děti, turnaj 
v pétanque, grilování…

KINO 
28. 6. neděle, 16:00
Mimoni 
Oblíbené žluté postavičky tentokrát 
ve vlastním fi lmu. USA/2015/animo-
vaný/mládeži přístupný.

VERNISÁŽ 
29. 6. pondělí, 18:00
Toulky krajinou
Vernisáž výstavy Toulky krajinou 
Aleny Srstkové. Výstavu zahájí 
Bc. Klára Svobodová a Zdeněk 
Srstka. 

PROGRAM červen 2015

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, 

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem je otevřena  Po-Pá 10:00-13:00 

a 15:00-22:00, So 15:00-22:00, Ne 14:00-20:00

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a fi nanční podporu 
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů
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V improvizovaných lesních 
podmínkách vytvořili 
velice slušné zázemí. 
Organizace šlapala, starty 

vycházely téměř přesně podle 
časového rozpisu a k pohodové 
atmosféře celého dopoledne 
bezpochyby přispělo i občerstve-
ní, poskytnuté firmami Zdeněk 
Novák – zámecká výroba uzenin 
a Pekařství Kollingerovi. Sortiment 
občerstvení pak doplnily nejstarší 
dívky z atletického oddílu, které 

spolu s maminkami napekly celkem 
15 plechů dobrot. 
 Závod už je mezi běžci proslulý 
bohatými cenami nejen pro vítěze, 
ale často i pro ty, kteří skončili v poli 
poražených. Pro desátý ročník si 
újezdští sportovci připravili další 
novinku. Každý závodník od katego-
rie přípravek kromě běhu pro radost, 
který proběhl cílem, dostal od pořa-
datelů jubilejní dárek - multifunkční 
šátek v tradičních černozelených bar-
vách, díky finanční podpoře hlavního 

sponzora - společnosti Kolektory 
Praha a.s. a Městské části Praha 21. 
 Už při prvních startech žákovských 
kategorií naznačovala tlačenice na 
startovní čáře, že účastnický rekord 
je na spadnutí. Startovní listina závo-
du žen i mužů to pak jen potvrdila. 
Cílem dohromady proběhlo 505 
závodníků a závodnic ve věku od  
2 do 81 let. 
 Početné pole v nejmladších ka-
tegoriích už nikoho nepřekvapí, ale 
zatímco jinde občas marně hledá-
me dorostence a dorostenky, na 
Sově bylo i zastoupení dorostenců 
i dorostenek víc než slušné. Některé 
dětské běhy byly doopravdy drama-
tické a borci na medailových pozicích 
se ve finiši vešli do dvou či tří vteřin. 
 Napínavou bitvu přinesl hlavní 
závod především v prvním kole. Mar-
tin Olšan, který si na závod odskočil 
od triatlonové přípravy, vbíhal do 
druhého kola společně s o deset let 
mladším Viktorem Šináglem z Ker-
teamu. Jistě si byl dobře vědom, že 

Letos se již po desáté v Klánovickém lese utkali běžci všech 
věkových kategorií v závodě Běh o pohár starosty aneb 
Běh za újezdskou sovou. Jiné roky příroda pořadatelům 
a závodníkům často nepřála. Trápila je tu deštěm, jindy 
větrem, chladem nebo alespoň mrholením. Letos si ko-
nečně dala říct a připravila pro závod téměř ideální pod-
mínky. O vše ostatní, aby se závody vydařily, už se museli 
postarat pořadatelé. 

Jubilejní ročník Běhu o pohár starosty
aneb Běh za újezdskou sovou
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ve finiši by proti dobře rychlostně vybavenému běžecké-
mu specialistovi neměl šanci. Proto ve druhém kole vy-
stupňoval tempo a svému soupeři neposkytl žádnou šanci 
na cílový souboj. 
 Ani mezi ženami nedala Helena Poborská šanci svým 
mnohem mladším soupeřkám a doběhla do cíle o dvacet 
pět vteřin před vítězkou hlavní ženské kategorie. Ke svým 
vítězstvím z minulých let tak přidala další čárku. 
 To, že závod má ve svém názvu „O pohár starosty“, není 
jen formalita. Starosta městské části Újezd nad Lesy pan 
Zdeněk Růžička  se poctivě celý den podílel na vyhlašování 
vítězů a předávání cen. Navíc pomohl vyřešit největší zádr-
hel, který trápil pořadatele dlouho před závodem. Příjez-
dová cesta pod železničním podjezdem byla po nedávno 
dokončených stavebních úpravách poškozená silnými 
dešti. Pan starosta pomohl prosadit včasnou opravu. Na-
víc na příští ročník přislíbil zajistit mobilní toalety. Na další 
novinky se tedy můžeme těšit i v příštích letech. 
 Velké poděkování patří našim sponzorům, bez jejichž 
pomoci by se nám nepodařilo zajistit  tak bohaté ceny pro 
nejlepší běžce a samozřejmě dárky pro každého zúčastně-
ného. Bohdana Jirsová

MEZI TY NEJVĚTŠÍ PATŘÍ:
  Kolektory Praha a.s.
  Městská část Praha 21
  Zdeněk Novák - Zámecká výrobna uzenin spol. s r.o.
  Pekařství Kollingerovi
  Cukrárna Sofie
  JOKY - Barbora Plzenská
  Květinářství Jasmín - Michaela Malíšková
  Evona - Medica, spol. s r. o
  T - NET s.r.o.
  ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o.
  KOSSUTH Rezidence&Welness Blatov
  Effect Company, a.s.
  Vinotéka nad Lesy
  Danceport
  Romantika- kreativní svět
  Lékárna Blatov
  Coca-Cola Česká Republika, s.r.o.
  Spojstav ŽTT, spol.  s.r.o.
  Hana Rychnovská - Harieta
  Lenka Kocourková, Praha 9
  NIKWAX CZ, s. r. o -  

impregnace sportovního oblečení a vybavení



ZAHÁJENÍ NÁBORU NOVÝCH ČLENŮ!

V minulém čísle jsme Vás informovali o úspěš-
ném startu do nové sezóny v podání újezdského 
klubu Kangsim Dojang. Na předchozí úspěchy se 
nám podařilo navázat a zajistit si tak silnou po-
zici do celoročních soutěží vůči ostatním týmům 
z ČR.

Pro naše závodníky v sestavách byl duben ve 
znamení jednoho z nejdůležitějších turnajů 
v tomto roce - Kolín Cupu, který je zároveň pro 
vysoké pásky mistrovstvím ČR. I přes obrovskou 
konkurenci náš tým dával o sobě od začátku 
vědět medailovými úspěchy. Celkově se nám 
podařilo získat 8 zlatých medailí a v hodnocení 
týmů jsme se na tomto historicky největším 
turnaji v sestavách konaném v České republice 
umístili na vynikajícím 2. místě! Skvělým indivi-
duálním výkonem se blýskl Martin Horák, který 
ve své kategorii zvítězil a získal tak titul mistra 
republiky pro rok 2015.

Naši bojovníci poměřili svoje síly se svými sou-
peři v dubnu hned několikrát. Poprvé to bylo na 
dětském Aprílovém turnaji v Humpolci, odkud si 
náš tým přivezl do Újezda celkem 5 zlatých. Větší 
zkouškou byl však olomoucký turnaj Scorpions 
Cup, na který se pravidelně sjíždí kolem dvou 
až tří set závodníků z několika zemí. Ani tady se 
naši zápasníci neztratili a po dlouhém a emotiv-
ně vypjatém dni jsme vezli zpět celkem 6 zlatých 
a spoustu dalších medailí, které byly ohodnoce-
ním skvělých individuálních výkonů. Také z toho-
to turnaje k nám zamířil pohár, a to za celkové 3. 
místo v týmech! Za podporu v rámci grantového 
řízení bychom chtěli poděkovat Městské části 
Praha 21, která nás na českých turnajích podpo-
řila. 

Začátkem května jsme se zúčastnili prestižního 
turnaje Berlín Open, kam bylo přihlášeno na 
1000 závodníků ze všech různých koutů světa. 
Újezdský Kangsim i zde dokázal posbírat cenné 
kovy a v obrovské konkurenci dovézt 2 zlaté, 3 
stříbrné a 2 bronzové medaile.

V současné době probíhá nábor nových členů do 
našich řad a to od nejmladších začátečníků (6-8 
let), přes starší začátečníky (9-13), až po starší 
a dospělé zájemce. Nábor probíhá prostřednic-
tvím našich internetových stránek www.kang-
sim.cz, kde naleznete bližší informace. 

Marek Doxanský a Pavel Pospíšek
Kangsim Dojang
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Medaile újezdských taekwondistů
z Kolína, Humpolce, Olomouce i Berlína
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Zmínka o aktivitách  
oddílu Sport pro všechny 
TJ Sokol Újezd nad Lesy

Nádraží Klánovice

Každé pondělí a čtvrtek se během školního 
roku scházíme v tělocvičně zacvičit si a pro-
táhnout si svoje ztuhlá těla. Cvičení s hud-
bou - aerobik, kalanetika, pilates a různé for-
my posilování - probíhá pod vedením Líby 
Maškové a Ivy Kleinhamplové. Po dlouhém 
hledání se nám podařilo najít adeptky na 
cvičitelky Janu Holubovou a Marcelu Sech-
terovou. Držíme palce, ať jim jejich nadšení 
vydrží.
 Cvičení je určeno pro dívky a ženy 
různého věku, ale i muži jsou mezi námi 
vítáni.
 Pokud si i Vy chcete „hodit lopatkou“, 
přijďte mezi nás v pondělí od 19:30 a ve 
čtvrtek od 20:00 do tělocvičny MZŠ Polesná.
 V sobotu 25.dubna jsme uspořádali Soví 
volejbalový turnaj pro další 3 družstva, se 
kterými se pravidelně utkáváme na přá-
telských turnajích- Tety z Vinohrad, Kobry 
z Ďáblic a Děvčata z Krče.

V květnu nás čeká celopražský volejbalový 
turnaj neregistrovaných družstev na Mete-
oru v Libni, kde ukážeme, co jsme za zimu 
natrénovaly.
 Do našeho oddílu patří i cvičení dětí, ale 
o těch zase příště.
 Krásné léto a sportu zdar!

Petra Mašková
TJ Sokol Újezd nad Lesy

Vážení občané Klánovic a Újezdu nad Lesy,
chtěl bych vás opět jménem vedení stavby „Modernizace 
trati Praha Běchovice – Úvaly“ stručně seznámit s dalším 
postupem výstavby v letošním roce.
 Dne 5.5.2015 byl částečně zprovozněn nový podchod 
v zastávce Klánovice. Přístupy po bezbariérových ram-
pách (rampy směřující směrem ke starému podchodu) 
budou definitivně zprovozněny po dokončení navazují-
cích stavebních objektů, jako je např. provedení kanaliza-
ce na újezdské i klánovické straně,  dokončení gabionové 
zdi na klánovické straně a následná finální úprava pocho-
zích ploch před vstupy do podchodu. Provedení těchto 
prací bude možné až po dokončení úplné demolice 
starého podchodu, tzn. i tubusu pod krajními kolejemi. 
Po dokončení již zmiňovaných kanalizací do doby, než 
bude možné, vzhledem ke kolejovým výlukám, provést 
úplné demolice podchodu, plánujeme provést provizorní 
úpravy povrchů tak, aby bylo možné zprovoznit na určité 
období přístupy do bezbariérových ramen dříve, než bu-
de umožněno definitivní dokončení. Bezbarierové rampy  

budou uvedeny do své definitivní podoby na újezdské 
straně do konce července 2015 a na klánovické straně do 
konce října 2015.
 Dále bych vás chtěl seznámit s probíhajícími a oče-
kávanými výlukami, které budou mít vliv na používaní 
provizorních nástupišť v zastávce Klánovice. Nyní pro-
bíhá výluka koleje č.1, ve směru na Úvaly, která potrvá 
do 24.7.2015. Během této výluky bude nutné využívat 
provizorní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 0. Přístup bude 
řešen opět pomocí mobilních kovových lávek. Na období 
letních prázdnin je plánovaná postupná 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 dal-
ších příspěvcích. 
 Žádám Vás, abyste v rámci svojí bezpečnosti při prů-
chodu staveništěm dbali zvýšené opatrnosti a respekto-
vali pokyny zástupců stavby.

Ředitel stavby, Tomáš John
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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

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

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 
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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
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SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY
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Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz
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Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ
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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
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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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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
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B l a h o p ř á n í

placená inzerce

petariha@email.cz, tel. 733 541 242, www.domaciopravy.cz

HODINOVÝ MANŽEL
drobné opravy a údržba domácností, pomoc na 
zahradě a další služby. Slevy pro stálé zákazníky 
a seniory. Doprava po Újezděnad Lesy zdarma.  

Další informace na uvedených kontaktech.
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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-

Zprávy z Újezda a jeho 
okolí Vám přináší 
občanský magazín

www.otevrenenoviny.cz
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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

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

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

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 

• 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

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

NĚMČINA
Doučuji němčinu v Klánovicích  

a okolí. Děti i dospělé.

Kontakt: PhDr. I. Waidingerová, tel. 603 804 895
Web://psychologickeporadenstvi.Blogspot.Cz

Psychoterapie v Újezdě
Psychologická poradna poskytuje pomoc 
osobám v obtížných životních situacích
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SLOUPEK

SLOUPEK ZASTUPITELŮ

Ing. Michael Hartman  
/Otevřený Újezd
Od nástupu starosty Růžičky neu-
plynul ani rok a již můžeme hodno-
tit nový styl. Újezdský Zpravodaj, 
svěřený bez výběrového řízení jeho 
člověku, přestal dodržovat Pravi-
dla pro vydávání i ceníky inzerce. 
Starostovi se to nezdá divné. 
Z připomínkování dne 12. 5. sice 
“musel nutně odejít”, pan šéfre-
daktor Varyš si však kritiku vyslechl 
celou a slíbil změnu. Poselství bylo 
jednoznačné: chcete-li změnu, 
nejprve schvalte pravidla nová, až 
pak přestaňme dodržovat stará. To 
je jediná cesta z chaosu. 
 Zhoršuje se sanitární problém 
MČ. Po přelivech odpadu do 
severozápadní části Újezda při 
větších srážkách se v letech 2011-
2013 dohodla dostavba kanalizace 
tak, aby se deštové vody řešili 

pokud možno odděleně a pro-
blém nezvětšoval. Šlo zejména 
o dostavbu Hodkovské (1,4 km). 
Současně se veřejně dohodla i cel-
ková “změna projektu v průběhu 
stavby” (klidová zóna bez širokých 
chodníků) bez dopadu na cenu 
projektu. Dne 29. 4. 2015 však 
radnice dala místním ultmátum. 
Buď špatný projekt z roku 2009 
nebo prach. Z hlediska vody to 
prý vyjde nastejno, ve skutečnosti 
jdeme cestou kumulace negativ-
ních dopadů. Neumíme-li dostat 
problém neřízeného rozvoje MČ 
pod kontrolu, nezbude brzy než 
trvalý dozor Hygienické stanice 
nad rostoucím rizikem. 
 Další nemilou “inovací” je ne-
schvalovaný zápis jednání Zastu-
pitelstva (z 15. 12. 2014), protože 
následné jednání (23. 3. 2015) 
nezařadilo bod jeho schválení. Zá-

pis z jednání Zastupitelstva 23. 3. 
2015 již není na stránkách MČ pro 
jistotu vůbec (a to ani 16. 5. přes-
tože má být do 7 dnů). Jsou tam 
ale usnesení, např. ZMČ3/0036/15 
ověřené starostou, ovšem s jiným 
obsahem než se hlasoval. Můj 
návrh, který podle videozázna-
mu jednomyslně prošel (17 pro, 
0 proti, 0 zdržel se, čas zázn. 2h 
33min) se v přijatých usneseních 
neobjevil. Jsem zvědav, zda další 
část videozáznamu po mé výtce 
zmizí, nebo se naopak domohu 
souladu usnesení s projedávanou 
skutečností. Byl bych rád za to 
druhé, abychom správu věcí řešili 
civilizovaně. Právě podobné ne-
dostatky v procesu správy vedly 
radnice před rokem 2010 k schvá-
lení již zmíněné stavby přepadů 
kanalizace, která dnes MČ zatěžu-
je sanitárním rizikem.

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. / Svobodní
Je kritika některých kroků koalice prací pro občany? 
ANO 2011: Jsme pro konstruktivní kritiku, po volbách 
budeme diskutovat se všemi politickými subjekty. 
Realita posledních týdnů: Nemáme čas, je toho hodně. 
Vy nic nevíte a kritizujete! Předchozí věty jsou citáty 
směrem k opozici. Lidový průběh zastupitelstva, spor-
ný konec jednání jsou ukázkovými příklady nezodpo-
vědného přístupu ke správě obce. Účelový začátek 
zastupitelstva v 16:00 konec ve 22:00 a pokračování 
druhý den v 8:00 ráno, většina zastupitelů má v tu 
dobu pracovní povinnosti. Slíbené mimořádné zastu-
pitelstvo v nedohlednu. Místo šéfredaktora ÚZ obsadil 
starosta jedním telefonem. Kdo ho na místo doporu-
čil? Zná se se starostou dlouho? Porušování pravidel 
při vydání dubnového a květnového čísla ÚZ, pokus 
opozice o konstruktivní přístup k situaci, další ukázka, 
že takhle si to vedení obce nepředstavuje. Doufám, že 
kritika koalice v Újezdě nad Lesy má smysl. Jen nevím, 
zda jiné názory koalice (v čele s ANO 2011) bere vážně.

RNDr. Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Při oslavě 70. výročí konce války si občané všim-
li, že je PROSTĚ něco jinak. Pozvánka úřadu na 
webových stránkách zvala na slavnostní akt poklá-
dání věnců na hroby padlých újezdských občanů 
na 15 hodinu na hřbitov. Na hřbitově nás šest, 
kteří na tuto dezinformaci naletěli, zjistilo, že to 
byl ze strany úřadu chyták a v tu dobu se zde NIC 
nekonalo. Na stejnou hodinu totiž starosta pozval 
do zasedací místnosti VIP hosty, zejména pamětní-
ky, v minulosti oceněné spoluobčany. Ani ti se ale 
starosty nedočkali. Pan Růžička přišel ze své kan-
celáře až po téměř hodině čekání. Mnozí z hostů 
rozčarovaně odešli a já se jim nedivím. Možná by 
se měl starosta naučit, že se sluší přijít včas a že je 
otázkou dobrého vychování popovídat si se svými 
hosty. Například s paní Krausovou, manželkou ge-
nerále Krause, našeho prvního čestného občana, 
která za námi přijela až z Holína od Jíčína. Starosta 
to neudělal. Proč? PROSTĚ proto!

Vážení čtenáři, 
pro vášnivé počítače znaků uvádíme, že počínaje dubnovým číslem, kde byl uveřejněn delší 
sloupek zastupitelů radní Zátkové, mají až do konce kalendářního roku 2015 všichni zastu-
pitelé – na základě požadavku vzneseného opozicí a pro klid zbraní akceptovaného redakční 
radou ÚZ – právo publikovat jednorázově sloupek překračující povolené množství 1500 zna-
ků, a to až do délky 2250 znaků. V minulém čísle toho využili zastupitelé Duchek a Jeníček, 
v tomto čísle tak činí zastupitel Hartman. Příjemné čtení přeje
 redakce
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Listárna
O nás bez nás
Tak nám dopravní komise a rada v čele s panem staros-
tou určily, jak by měla vypadat naše ulice - Staroklánovic-
ká k nádraží. Na názor nás, kteří zde bydlíme, se zeptat 
neobtěžovala. O to bombastičtější jejich plány jsou. Snížit 
vozovku o půl metru a rozšířit ji na dvojnásobek. Přitom 
zasypat příkopy, přemístit lampy veřejného osvětlení, 
do větší hloubky přeložit plyn a vodovod a vykácet to co 
překáží. Odhadem akce za několik set milionů.
 Hlavním ziskem tohoto megaprojektu je cca. 100 
parkovacích míst podél vozovky. Zdá se ale, že nikoho 
nenapadlo zeptat se, komu tato místa poslouží, natož si 
přečíst studii, kterou nechaly vypracovat Klánovice. Pak 
by totiž vyšlo najevo, že u nádraží parkuje pouze 15% 
rezidentů Újezda - tj. ze 100 parkovacích míst jich naši 
obyvatelé stihnou obsadit 15. Zbytek poslouží obyvate-
lům okolních obcí.
 Byl jsem v předchozím volebním období radním a vím, 
jak těžké je z magistrátu vydobýt peníze na cokoliv - 
celé roky jsme intenzivně žádali o opravu Hodkovské 
a dalších ulic v dezolátním stavu. Výsledkem byly sliby 
a termíny, které nikdo nedodržel. Proto bych raději viděl 
v naší ulici střízlivější projekt, který by mohl mít větší na-
ději na úspěch. Možná by stačila oprava povrchu vozovky 
a chodníku a omezení parkování v místech, kde to překá-
ží autobusům. Jinak hrozí, že se v lepším případě nestane 
nic a v horším si na magistrátě sami vymyslí a zrealizují 
něco, co nebude vyhovovat nikomu a budeme s tím mu-
set žít další desítky let.

MVDr. Tomáš Vlach

Vážení přátelé z Obecního úřadu, srdečně vás zdravím 
a posílám vám,jednu moji jistě uznáte že oprávněnou, 
prosbu. Nebudu psát zeširoka, rovnou přistoupím k to-
mu, co bych ráda, aby se v nejbližších hodinách zlepšilo. 
Bydlím v Netušilské ul.v popisném čísle 350, jiné číslo 
nemám, je to starý dům, z r.1927. Před zahradou mám 
travnatý pás, ten patří vám, tedy Obecnímu úřadu. Jsem 
alergička, a z toho důvodu jsem tady nebyla, ale byla 
jsem u syna ve Stradonicích, kde se úřad stará o to, aby 
lidé jako já netrpěli... A toto se nedá říct o vás. A při-
tom to nechce moc, jen aby sem někdo z úřadu přijel 
se sekačkou a těch pár metrů posekal. Mně se bude 
lépe dýchat, budu moci procházet brankou ven, takhle 
sedím doma na zahradě, kde mě trávu posekal syn se 
snachou, ne, že by neposekali ještě ten kousek, co je 
vašeho úřadu, ale spěchali zpátky, mají ve škole a v dru-
žině děti, a jistě si dovedete představit, jaká je cesta 
zpět, přes Baranndovský most, smer Plzeň. Jen se chci 
zeptat, snad se někdo z úřadu občas projde po obci, 
a to si nikdo nevšímá té vysoké trávy, která je v plném 
květu? Nevěřím,že je toto možné? A víte,že ta tráva je 
nebezpečná i přo vyjíždění z pozemku na komunikaci? 
Myslel na tento problém někdo? Asi ne, je mě to líto,že 
vás musím na problém upozorňovat????!!!!!!

Marie Vrbková

Zpackaná koncepce školství  
a její následky pro Újezd
Před rokem jsem měl možnost vyjádřit se v ÚZ ke Kon-
cepci školství v Újezdě (dále KŠ) předložené místostarost-
kou Čechovou ve svém článku „Koncepce školství bez 
koncepce“, kde jsem poukázal mimo jiné na to, že v této 
KŠ nenajdete žádný postup, jak cíle které si vytýčila na-
plňovat, natož závěry jak tyto cíle splnit. Uvedl jsem také 
9 bodů jako minimum, co by KŠ měla obsahovat a které 
bohužel neobsahovala. Mimo jiné jsem navrhoval pod 
bodem 6. rozšířit počet speciálních pedagogů s odka-
zem, že KŠ toto neřeší ! Pí.Čechové nestály moje návrhy 
za povšimnutí a vůbec se jimi nezabývala. O to smutnější 
bylo čtení článku ředitele Kurky v březnovém ÚZ, který 
psal, že pro nedostatek finančních prostředků skončí 
Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Ředitel si mimo jiné 
stěžoval na skutečnost, že chybí navazující zdroje finan-
cování a tak tato péče nebude zajišťována! Co dělal zři-
zovatel ( MČ Praha 21), co dělala pí.Čechová, která měla 
školství na starosti v minulém volebním období, která je 
autorkou zpackané KŠ a která je zodpovědná za školství 
i v tomto volebním období ? K čemu byla celá koncepce, 
když tyto základní věci vůbec neřešila a výsledkem je 
nyní ukončení ŠPP ? Paní Čechová, začněte se konečně 
seriózně zabývat školstvím v Újezdě a předložte nějaké 
výsledky. Ono dělat místostarostku neznamená chodit si 
1x měsíčně pro 30 tis.Kč, to je o každodenní koncepční 
práci. Probuďte se prosím a začněte konečně pro Újezd 
něco dělat.

Ing. Jiří Lameš

INZERCE



ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
V tomto čísle Újezdského zpravodaje 
otevíráme novou rubriku, ve které 
bychom chtěli postupně představit 
spolky a sdružení působící v Újezdě 
nad Lesy. A protože je jaro, začínáme 
se zahrádkáři.

POHLED DO HISTORIE
V naší obci byl založen spolek za-
hrádkářů v roce 1946 pod názvem 
“Jednota zahrádkářů”. Ustavující 
schůze se konala 16. října 1946 v re-
stauraci u Zvěřinů na Blatově a měla 
22 zakládajících členů. 
 Prvním předsedou byl J. Kout. 
Spolek zajišťoval pro své členy se-
mena, sadbu a školkařský materiál. 
V roce 1952 byla provedena výsad-
ba ovocných stromů od Zvěřinů 
ke Kolodějům, zvaná Štípkova alej 
nyní Oplanská, další výsadba byla 
v ulici k Ladům - dnešní Polesná, 
dále v ulici dříve Vinohradské dnešní 
Rápošovické a podél cesty k rybníku 
dnešní ulice Dubinská. Ještě dnes 
jsou pozůstatky alejí vidět. 
 Spolek zajišťoval postřik veškerých 
ovocných zahrad v celé obci, staral 
se o Blatovskou náves se záhony růží 
a park před školou.
 A jak vznikalo zázemí zahrádkářů, 
dnešní Areál snů ve Staroújezdské 
495? Nějaké peníze spolek měl, půjč-
kami přispěli sami členové, kteří měli 
vytčený cíl získat společný objekt. 
V roce 1966 zakoupil spolek dům č.p. 
68 v té době v Kolodějské ulici. Spo-
lek platil částečně hotově, na zbytek 
měl půjčku. 
 Po nařízení, že spolky nesmí vlast-
nit objekty s bytovými jednotkami, 
byl nucen v roce 1969 obytnou část 
prodat, zůstal mu pouze zadní trakt 
se dvorem a vjezdem. Opět neměl 
žádné zázemí, a proto se v roce 1972 
pustili členové do výstavby moš-
tárny a klubovny. Velkou pílí všech 
se podařilo nový objekt dokončit 
a postupnými opravami dovést do 
dnešního stavu. Na fi nancování se 
spolupodílí ÚMČ.
 Klubovna byla od roku 1995 do 
roku 2001 propůjčována někdy 
i dvakrát ročně Sboru pro občanské 
záležitosti pro vítání nových občánků 
Újezda nad Lesy. K tomuto účelu 
vždy klubovnu tematicky upravili 
a vyzdobili.
 V počátcích byly spolkem pořádá-
ny společenské plesy pro všechny 
příznivce a to jak v místě, tak i v okol-

ních obcích. Pokud byl ples mimo 
obec, byla zajištěna i doprava.

SOUČASNÁ ČINNOST
Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu Újezd nad Lesy 
má v současnosti 105 členů, před-
sedkyní je Blanka Exnerová. 
 Své akce pořádá v Areálu snů. 
Jedná se o přednášky odborníků na 
různá témata, která mají souvislost 
se zahradničením. V minulém roce 
to byla např. přednáška o ošetření 
rostlin v zahradě, nových odrůdách 
ovocných stromů a jejich pěstování 
a ochraně. 
 Hlavní akcí je však pravidelná 
říjnová odborná výstava ovoce, 
zeleniny, vína a dalších výpěstků 
i výrobků z nich. Výstava se těší 
velké oblibě nejen u dospělých, 
ale i u dětí z mateřských a základní 
školy. A není to jen tím, že výstavu 
navštěvují místo vyučování. Je radost 
pozorovat jejich zájem, co se u nás 
dá vypěstovat, jak to vypadá a jak to 
voní. Součástí výstavy bývá i poradna 
známého doktora Pelešky, o určová-
ní odrůd ovoce, jejich vlastnostech 
a ošetřování.
 Pomáhají v péči o okolí pomníku 
T. G. Masaryka a převzali i péči o ko-
ryta u hlavní silnice před restaurací 
Level. Pořádají tematické výstavy 
Velikonoce, Dušičky, Vánoce.
 Každý rok 7. března zajišťují 
spolu s ÚMČ oslavu narození prezi-
denta Masaryka s položením věnce 
a krátkou vzpomínkou, účastní 
se Dnů zdraví. Pořádají poznáva-
cí zájezdy tematicky spojené se 
zahradničením (návštěvy arboret, 
specializovaných zahradnických 
školek apod.).

 Pravidelně přispívají zajímavými 
články se zahrádkářskou tématikou 
do Zpravodaje a na své internetové 
stránky http://www.kvetyujezda.
ic.cz/. Stránky navštěvují zájemci 
nejen z Čech, ale i ze zahraničí, a to 
až z USA nebo Argentiny.
 V Areálu snů je také malá moštár-
na s klasickým lisem, kde pravidelně 
zajišťují moštování ovoce. Např. 
v uplynulém roce vymoštovali 4358 
kg jablek a hrušek. 
 Každým rokem zajišťují pro členy 
nákup sadbových brambor. A že se 
jich v Újezdě nezasadí právě málo, 
v loňském roce to bylo 325kg.

OCENĚNÍ
Újezdská základní organizace je 
velmi kladně hodnocena i na celore-
publikové úrovni. Za rok 2014 jí byla 
udělena bronzová medaile, před-
sedkyně Blanka Exnerové obdržela 
po zásluze stříbrnou medaili, čestné 
uznání dostala Václava Šebíková. 

NOVÍ ZÁJEMCI
Členská základna se skládá převáž-
ně ze starších členů, kteří si oblíbili 
zahrádku ještě před revolucí. Po re-
voluci bylo potřeba se zabývat jinými 
věcmi, ale v dnešní době to vypadá, 
že lidé zase nacházejí cestu k pěsto-
vání vlastní zdravé zeleniny a ovoce 
a objevují krásu aktivní relaxace na 
zahrádce. 
 Pokud má někdo zájem rozšířit 
řady Českého zahrádkářského svazu, 
obohatit své znalosti a navázat kon-
takty se „spřízněnými dušemi“, může 
se obrátit na paní Exnerovou nebo 
přijít na kteroukoli akci pořádanou 
svazem. 

Jitka Carbolová
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PRodEj - kompletně zasíťovaný
stavební pozemek 1976 m2, Solnická ul.,

Praha 9 – Koloděje

zdirad.pekarek@re-max.cz

PRoNÁjEM – kancelář 47m2

v Rezidenci Klánovice,
Slavětínská ul., Praha 9 – Klánovice

& 603 280 220

PRoNÁjEM – obchodní prostory 85 m2

na hlav. újezdské světel. křižovatce, vchod
z Novosibřinské ul., Praha 9 – Újezd n.L.

cena 12 000,-Kč
+ poplatky 2000,- Kč měsíčně

PRoNÁjEM – skladové a obchodní
prostory 3 654 m2 ( z toho hala 1 459 m2 )

u sjezdu z Vysočan. radiály, Praha 9 - Satalice

cena 8.800.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

cena 8.900.000,-Kč

PRodEj - atraktivní kompletně
zasíťovaný stavební pozemek 1 523 m2,
Chudoměřická ul., Praha 9 – Klánovice

PRodEj – 2 kanceláře o výměře 56 m2

v Rezidenci Klánovice, Slavětínská ul.,
Praha 9 – Klánovice

cena 2.943.000,-Kč

PRoNÁjEM – kancelář. a sklad. prostory
110 m2 na hlav. újezdské světel. křižovatce,
vchod ze Staroújezdské, P9-Újezd n.L.

cena 12.000,-Kč + poplatky 3.000,-Kč/měs.

PRodEj – známý penzion Andy ( 6+1 )
spolu s RD 4+1 a 2+kk, pozemek 1 516 m2,

Hlavní ul., Nové Jirny

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků 500–1200 m2

na výstavbu RD v Šestajovicích

www.pozemkysestajovice.cz
Zbývají poslední 2 pozemky o výměrách

960m2 a 1237m2

cena 15 500 000,- Kč

Makléř roku 2014 v REMAX Horizont
Makléř roku 2014 – region Praha

2.místo za rok 2014mezi 1400makléři RE/MAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

prodej domu s vyhlášenou
mateřskou školkou, Lovčická ul.,

Praha 9 – Klánovice

cena 18.500.000,-Kč

p r o n a j ato

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky

v centru
Újezda n.L. , Klánovic

a Šestajovic

cena 22.000,-Kč + poplatky 3.000,-Kč/měs.
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