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leden 2015

z d a r m a

ZPRAVODAJ

5. 1. Seminář pro žadatele grantů MČ P21 pro rok 2015 
od 17 hod v zasedací místnosti Úřadu MČ

8. 1. CESTA PO VOLZE ZE SAMARY DO KAZANĚ, beseda SPCCH
začíná v 15:00 hod, v zasedací místnosti Úřadu MČ.

12. 1. JSEM SENIOR A ŽIJI V ÚJEZDĚ NAD LESY – VERNISÁŽ 
VÝSTAVY 3. ročníku v Újezdském muzeu od 17:00 hod. 
Výstava potrvá do 28. 2. 2015.

15. 1. PRAHOU 1 ZA FRESKAMI JOSEFA NAVRÁTILA, SPCCH 
zve na lednovou vycházku, sraz v 10:00 hod před OD 
Bílá Labut́. Vstupné do Poštovního muzea 10,- Kč.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy, 
14:00 až 18:00 hod

16. 1.  ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy, 
14:00 až 18:00 hod v budově I. stupně MZŠ ve Staro-
klánovické ulici 230 (v parku). Podmínky zápisu naleznete 
na webu školy anebo na www.praha21.cz.

17. 1. KLÁNOVICE aneb CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY, 
4. ročník pochodu, start 9:00–10:00 hod z nádraží Klá-
novice, trasy od 7 km do 33 km, cíl 12:00–20:00 hod 
v restauraci Kollmanka, v cíli vás čeká odměna, 
pořadatel: www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz.

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU, SPCCH zve na 
komedii s P. Nárožným do divadla Palace, 19:00–22:00 hod

21. 1. Tři mušketýři, generální zkouška od 17:00 hod v divadle 
Broadway. KAS nabízí 17 vstupenek. Doprava MHD.

Daleká cesta – film Alfréda Radoka, promítání filmového 
klubu F21 od 19:00 v sále MZŠ Staroklánovická 230, film 
uvede a besedovat bude vzácný host - PHDr. Pavel Taussig.

18. 2. PIKO – film Tomáše Řehořka, promítání filmového klubu 
F21 od 19:00 v sále MZŠ Staroklánovická 230, besedovat 
bude v současnosti významný terapeut a už zase muzikant
Dan „Zeppelin“Horyna. 

Masarykova základní škola
Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690

oznamuje:

ZÁPIS S PEJSKEM A KOČIČKOU
se bude konat ve čtvrtek 15. 1. 2015 a v pátek 16. 1. 2015 

od 14 do 18 hodin
v budově I. stupně ZŠ v parku – Staroklánovická 230

Podmínka přijetí
S ohledem na kapacitu školy budou pro školní rok 2015/2016 
přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Újezdě nad Lesy

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, OP zákonného 
zástupce a doklad o trvalém bydlišti dítěte v MČ Praha 21 

– Újezd nad Lesy
(vydá MČ: oddělení evidence obyvatel – není-li potvrzeno jinak)

Bližší informace: Mgr. Vladana Vacková, tel. 281 045 311, 
vackova@zspolesna.cz

Mgr. Miroslav Kurka, ředitel školy

Rozsvícení 
vánočního stromu
První adventní neděli 30. listopadu 2014 v podvečer
proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
v parku před Masarykovou ZŠ v Újezdě nad Lesy.

Přítomné přivítal starosta Městské části Praha 21
pan Zdeněk Růžička a místostarostka paní Karla
Jakob Čechová.  Za doprovodu houslí si všichni spo-
lečně zazpívali vánoční koledy a připomněli vánoční
zvyklosti.

V průběhu akce se mohli návštěvníci občerstvit na-
příklad tradičním svařeným vínem nebo si pořídit
adventní věnec či jiné vánoční dekorace. Panovala
zde příjemná vánoční atmosféra.

text a foto Martina Nejtková, OŽPDMČ Praha 21 - Újezd nad Lesy vyhlašuje
grantové programy pro rok 2015

Oblasti:
• Kultura, osvěta, vzdělávání
• Prevence kriminality a užívání 

návykových látek
• Ekologie a životní prostředí
• Sociální a zdravotní služby, 

prorodinné aktivity
• Sportovní aktivity

Přijímání žádostí:
od 5. 1. 2015 do 6. 2. 2015 je možno za-
slat žádost elektronicky na emailovou
adresu podatelna@praha.21.cz  a origi-
nální vyhotovení žádosti se všemi pří-
lohami zaslat poštou nebo předat na
podatelně Úřadu městské části Praha

Grantové programy pro rok 2015

Květnatec Archeův v parku
před Masarykovou ZŠ
V říjnu nás upozornil pan Ing. Petr Ježek, Ph.D.,
že v lokalitě Vidrholec v Klánovickém lese našel
donedávna vzácný Květnatec Archeův. Jeho
přítomnost v lese je přirozená, byť se jedná 
o vzácný druh.  Jaké však bylo naše překva-
pení, když při zdobení letošního vánočního
stromu byl v jeho blízkosti viděn další exem-
plář této houby. Odborníci se obtížně shodují,
zda roste ve smíšeném, či listnatém lese. 
U nás, asi proto, že jsme Újezd nad lesy, roste
v trávě, v parku.

Martina Kopecká, OŽPD

Vážení spoluobčané, sousedé,
rád bych Vám touto cestou popřál nejen za sebe, ale i za radní, zastupitele 
a zaměstnance ÚMČ šťastný a pohodový nový rok 2015, plný nové naděje pro
naši MČ a její obyvatele. Přál bych si, abychom upevnili naši vzájemnou sou-
držnost bez hádek, aby si staří i mladí pomáhali, aby lidé více navštěvovali 
zájmové a jiné spolky a starali se o újezdskou kulturu a život. Věřím, že vědo-
mosti dědečků a babiček, starostlivost rodičů, dětská zvědavost a zvířecí hra-
vost pomůže udělat z Újezda místo, kde bude radost žít a které bude prospívat.
Proto hoďme za hlavu ošklivost, pojďme, žijme a užívejme si. Pomozme všichni
tomu, abychom si v prosinci příštího roku mohli říct, že jsme udělali maxi-
mum pro to, abychom se cítili zas o něco lépe. 
Za celý ÚMČ Vám přeje

Zdeněk Růžička, starosta MČ Praha 21

Pozvánka na vernisáž k zahájení výstavy 3. ročníku

Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy
Vernisáž se uskuteční 12. ledna 2015 

v Újezdském  muzeu od 17 hodin.
Výstava potrvá do 28. února 2015.

Srdečně Vás zve Komise sociální politiky a zdravotnictví 
a Odbor sociálních věcí

Dejte pozor, po čem šlapete, není to vánoční hvězda ani
mořská hvězdice

21, Staroklánovická 260, Praha 9 –
Újezd nad Lesy (při zasílání poštou je
rozhodující datum podání na poště). 

Obálka bude zalepená a viditelně ozna-
čena nápisem „GRANT – NEOTEVÍRAT“.

Úplné znění Grantového systému MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy, žádost 
a další informace na 
http// :www.praha21.cz–Témata–
Spolková činnost.

Kontaktní osoba pro grantové pro-
gramy:
Hana Kořínková, tel.: 281 012 948, 
e-mail: hana.korinkova@praha21.cz 

Iva Hájková
Odbor školství, kultury, MA21

ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz

Zprávy o životním prostředí str 4
Škola, školka, dětské aktivity str 5
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Sloupek zastupitelů

Aktuality ze ZMČ

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., 49 let, zastupi-
tel,  komise územního rozvoje, komise pro
otevřenost,  transparentnost a komunikaci 
s občany. Vystudoval Fakultu všeobecného 
lékařství  v Praze. Promoval v roce 1989. Slo-
žil I. a II. atestaci z gynekologie a porodnictví.
V roce 2001 obhájil kandidátskou disertační
práci a byl mu udělen titul CSc. 10 let praco-
val na II. Gyn.-por. klinice 1. LF UK a VFN 
v Praze. Od roku 2000 byl zaměstnám v Lé-
kařském domě na Praze 7 a od roku 2011 je
majitelem privátní gynekologické praxe na 
I. P. Pavlova. V Újezdě nad Lesy bydlí od roku
2006 a již několik let se aktivně zajímá o dění
v naší městské části. Letos kandidoval po-
prvé za Stranu svobodných občanů a získal
svůj mandát. Jako opoziční zastupitel bude
podporovat všechny rozumné návrhy koalice

ku prospěchu občanů Újezda nad Lesy. Jeho osobní koníčky jsou lyžování, rocková
hudba,  dobré víno a politika.

Petr Duchek / SÚL a Patrioti
Tak tu máme jednu stranu s nezvykle vy-
sokou koncentrací lidí z StB. A snad proto
jeden její představitel posbíral hospod-
ské drby, informace z matriky a podvra-
ťácky začal vykládat lidem z jiné strany
fantasmagorie o jejich lídrovi. Neštítil se
ani použít informace řečené si s oním líd-
rem mezi 4 očima.
V minulém ÚZ zase napsal, že onen lídr
pro Újezd nic neudělal. S pobavením ale
nutno konstatovat, že on sám si k roz-
květu „obce“ do té doby válel šunky.
A když přidal, že „každý občan se může
na videozáznamu ze zasedání zastupi-
telstva přesvědčit, že nikdo nevrčel, ani
nepotřeboval lékaře“, usvědčil sám sebe
z … On ten záznam je totiž natolik ne-
kvalitní, že vrčení (Slezák) a především
zblednutí (Čechová) na něm rozpoznat
nelze. 
Zdeňku, opravdu ti za to ta ztráta důvěry
stála? Asi ANO!
Ocenil bych, kdyby sis s M. Kubišovou
denně zazpíval jednu pasáž z písně, v níž
zpívá o Farizejích: „Amen pravím, amen
stůjte, jste-li svatí, kamenujte. Aleluja!“

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc / Svobodní
Dobrý den, sloupku zastupitele v prosinci
2014 jsem využil k představení své osoby
a Strany svobodných občanů. Ve stejném
čísle jiný subjekt využil jinou plochu ÚZ 
k tomu samému a ještě doplnil foto. V lis-
tárně je již podruhé zmínka o dalším po-
litickém subjektu. V minulém volebním
období probíhal „zápas“ o podobu ÚZ. Po
volbách jsem byl ujištěn, že není třeba
měnit redakční radu i vedení časopisu. Já
si myslím, že je čas na změnu. Zdánlivě
jde o drobnosti, asi je i maličkost  záměna
křestního jména nového starosty v  po-
sledním čísle ÚZ. Pokud se ale hromadí
malé nedostatky, vzniká prostor pro

Vladimíra Juřenová / ODS
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem místní or-
ganizace Občanské demokratické strany
popřála v novém roce 2015 hodně zdraví,
štěstí a mnoho úspěchů jak v osobním,
tak i pracovním životě.
V tomto roce se opět budeme setkávat při
práci v zastupitelstvu městské části, při
kulturních akcích, ale i v běžném životě
u nás v Újezdě nad Lesy. Za sebe a i za své
kolegy můžu říci, že jsme připraveni
stejně jako v minulosti přispívat k zlep-
šování kvality života v Újezdě nad Lesy 
a max. způsobem naslouchat potřebám
Vás (nás) spoluobčanů, kteří si naši obec
vybrali jako krásné místo pro své žití.

Jaroslava Punová /ANO 2011
Vážení občané,
uplynuly dva měsíce od ustavení nových
orgánů vedení našeho Újezda a já bych se
s Vámi chtěla podělit o své nové zkuše-
nosti, získané při práci v Radě.
Okamžitě jsme se vrhli do práce, protože
na nás čeká řada důležitých úkolů. Radní
si již rozdělili kompetence, mými jsou vol-

RNDR. Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Když dva dělají totéž, není to totéž. Pří-
klad - výsadba vánočního stromu v parku
před školou. Na počátku byla dlouho-
dobá, „vizionářská“ myšlenka - přestat
používat kácený vzrostlý strom pro účel
vánočního stromu MČ a místo toho vysa-
dit živý stromek symbolizující vztah
Újezda k přírodě, která nás obklopuje.
Pak jej každoročně společně s dětmi  zdo-
bit a těšit se z jeho růstu. Realita 2014: za
desítky tisíc se koupila v Německu 4met-
rová jedle kavkazká a nechala se dodava-
telsky vysadit. Zároveň se ale vánočně
ozdobil jiný strom - sousední zerav...
Je zřejmé, že nově vysazenému stromu by

Ing. arch. Jan Záhora / Otevřený Újezd
Dobrý den, rád bych takto pozdravil
všechny spoluobčany Újezda a poděko-
val voličům za projevenou důvěru.
Upřímně si toho vážim, protože hlasů ne-
bylo málo! Vzhledem ke složení koalice
bude můj hlas v nadcházejícím období
opoziční. Názory, které jsem zastával
před volbami, i strategii udržitelného
rozvoje městské části, kterou jsem vždy
prosazoval, hodlám hájit i nyní jako opo-
ziční zastupitel OÚ. Jako občan, i jako ar-
chitekt mám názor na to, jakým směrem
bychom se měli ubírat a tento vnitřní po-
stoj budu zastávat v každé diskusi. Jsme
územím, které patří k nejzdravějším 
v Praze. Máme tu vysokou úroveň vyba-
venosti. Je co chránit a je co vylepšovat.
Hlavní silnice a doprava, kultivace veřej-
ných prostranství a tvorba míst k pose-
zení, ochrana a tvorba zeleně, nové
pracovní příležitosti a podpora komu-
nitních aktivit místních spolků. To vše je
územní rozvoj a o tom je nutné diskuto-
vat napříč politickým spektrem, aby byla
zachovaná plynulost. Přeju všem pří-
jemné dny a spokojenost s tím, co máme!

Ing. arch. Jan Záhora, zahradní architekt, ur-
banista, věk 35 let. Vysokoškolské vzdělání,
Fakulta architektury ČVUT
Bydlím v Toušické ulici v Újezdě nad Lesy.
V současnosti se nejvíce zajímám o dění ve
veřejném prostranství z pohledu urbanismu
a architektury. O ochranu a udržitelnost
prostředí, ve kterém žijeme a které kultivu-
jeme. Zajímám se o otázky regenerace praž-
ské severojižní magistrály. V osobní rovině
se zajímám o terapeutické metody v osob-
ním rozvoji, vnímání potřeb lidí a jejich ne-
využitý potenciál. Mým koníčkem jsou
zahrady, urbanismus, udržitelný rozvoj 
a ochrana prostředí, osobní rozvoj, hudba,
cestování, lyžování, chalupa, kreslení.

Ing. Michael Hartman/Otevřený Újezd
Vítejte v roce 2015. Jaký bude? Z veřej-
ných projednávání víme, jaké věci měst-
ská část potřebuje a zahájili jsme na
nich práci v komisích. V současné rad-
nici jsem k pokračování v komisích mož-
nost nedostal, budu však jako předseda
spolku Újezdský STROM nadále usilovat,

Novinky v podávání inzerce
Inzerci je možno objednat elektronicky na základě formuláře, umístěného na adrese
http://www.praha21.cz/sluzby-a-informace/ujezdsky-zpravodaj/prijem-inzerce.html

RMČ Praha 21 na svém 2. jednání:
Zrušila všechny dosavadní komise RMČ Praha 21 s výjimkou
přestupkové komise a rozhodla o zřízení nových komisí.

Jmenovala předsedy, tajemníky a členy jednotlivých komisí:

1. Komise DOPRAVNÍ: předseda:  Ing. Milan Hájek, tajemník:
JUDr. Vladimíra  Kozáková,  
členové: Ing. M. Čížek, RNDr. J. Sikač, Csc., P. Mach, M. Samec, 
J. Slezák, Ing. J. Šponer, I. Birke, J. Slánský, Ing. J. Brouček, 
Z. Růžička   

2. Komise LIKVIDAČNÍ: předseda: Ing. Z. Voříšková, členové:
Mgr. D. Literová, V. Mičánová, A.  Blábolilová, RNDr. A. Cieplý,
CSc., Ing. J. Klepetková

3. Komise ŠKODNÍ: předseda: Ing.  Z. Voříšková, členové:  Ing.
V. Berková, I. Mazcanová, Mgr. D. Literová, V. Mičánová    

4. Komise VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVY: předseda: Mgr. K. Šmatlá-
ková, tajemník: H. Kořínková, členové:   Mgr. M. Kurka, K. Jakob
Čechová, J. Punová, MUDr. B. Diepoltová, M. Klimešová, 
Ing. Š. Zátková, Ing. E. Stejskalová  

5. Komise VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT: předseda: P.  Mach, ta-
jemník: Z. Voříšek, členové: Ing. E. Danielová, MUDr. Z.  Dasty-
chová, B. Exnerová, J. Punová, Ing. J. Čemus  

6. Komise ÚZEMNÍHO  ROZVOJE: předseda: Ing. M.  Mergl, ta-
jemník: Z. Péterová, členové: Ing. Š. Zátková, Ing. arch. J. Záho-
ra, Ing. J. Kupr, MUDr. J. Jeníček, CSc., M. Samec, Z. Růžička, 
B. Exnerová, Ing. J. Roušal  

7. Komise ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ: předseda:  RNDr. J. Jen-
šovská, tajemník:  Ing. R.  Březina, členové: Ing. J. Carbolová,
Ing. V. Beroušek, M.  Váša, Ing. Bc. T. Černoušek, Ph.D., K. Bure-
šová, JUDr. J. Kubíková,  K. Jakob Čechová       

8. Komise GRANTOVÁ: předseda:  Ing. L. Ponicová, tajemník:
Mgr. B. Horká, členové: P. Bílek, Ing. O. Vojta, G. Hůlková, 
Ing. R. Kohoutová, Bc. R. Lipanovičová, Bc. I. Hájková  

9. Komise PRO OTEVŘENOST, TRANSPARENTNOST A KOMU-
NIKACI S OBČANY: předseda: Ing. Z. Grund CertMgmt, tajem-
ník: Bc. I. Hájková, členové: Bc. M. Nedvěd, MUDr. J. Jeníček,
CSc., P. Veselý, RNDr. P. Roušar, Vl. Juřenová     

10. Komise SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZDRAVOTNICTVÍ: předseda:
Bc. R. Lipanovičová, tajemník: J. Heřmánková, členové: 
Mgr. J. Eibichová, B. Smolíková, S. Pilná, J. Haltufová, 
DiS, J. Punová  

11. Redakční rada Újezdského zpravodaje: šéfredaktorka: Ing.
L. Černá, členové: Bc. I. Hájková, Ing. E. Danielová, Ing. J. Pro-
cházka, P. Veselý.

RMČ schválila:
� rozpočtová opatření a změny rozpočtu v roce 2014 na 
vědomí a ke schválení na příští jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21
� zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce
na „Zateplení MŠ Rohožník“, Žárovická 1653, Praha 9  a schvá-
lila hodnotící komisi na akci. Uložila ÚMČ Praha 21 /OMI/ za-
jistit zadání veřejné zakázky ve spolupráci s firmou Certigo
s.r.o., zajišťující administraci veřejné zakázky 
� povolení vstupu do „horní“ jihozápadní části objektu Žá-
rovická 2235 a střední části s hygienickým zázemím, včetně
přilehlé jižní části pozemku pro dospělé osoby, členy Junáka,
Střediska Douglaska za podmínek: Vstup je nadále zakázaný
za nepříznivých klimatických podmínek, kdy je nosná kon-
strukce domu zatížena sněhem nebo větrem. Trvá zákaz běž-
ného užívání stavby.
� záměr na realizaci investiční akce "Cyklotrasa A 50 - úsek

podél ul. Staroklánovická" a vzala na vědomí  rozpracovanost
projektové dokumentace na akci 
� návrh smlouvy s firmou INstrategy, Vinohradská 190,
Praha 3, IČ: 26671174 na poradenské služby v rámci admini-
strace projektu digitalizace stavebního archivu podporované
v rámci výzvy OPPK 
� pronájmy vývěsních skříněk u Úřadu MČ Praha 21 v Hulic-
ké ulici 
� uvolnění finančních prostředků v celkové výši 300.000,- Kč
na zprovoznění vozidla T 815 CAS 32 pro SDH Újezd nad Lesy 

Vzala na vědomí:
� vyhlášení soutěže bývalým starostou RNDr. P. Roušarem
při zahájení šk. roku 2014/2015 pro žáky MZŠ a schválila pod-
mínky soutěže „Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti“
� výsledek poptávkového řízení na nákup kamer pro měst-
ský kamerový systém v Újezdě nad Lesy a zrušila výběrové ří-
zení na  nákup kamer 
� aktualizovaný seznam žadatelů o byt 

Souhlasila:
� s návrhem změny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ P21
� s „Plněním rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2014“
a uložila Odboru bytového hospodářství a VHČ předložit tyto
materiály: seznam pohledávek po splatnosti, způsob jejich ře-
šení (vymáhání) a zaúčtování opravných položek,  vyčíslení
nájmu a energie z Polyfunkčního domu (restaurace)

RMČ Praha 21 na svém 3. jednání:
� souhlasila s Grantovým systémem a vyhlášenými Granto-
vými programy MČ Praha 21 na rok 2015 

RMČ Praha 21 na svém 4. jednání:
Vzala na vědomí:
� zprávu o údržbě zeleně za rok 2014
� omezení a přerušení provozu v jednotlivých mateřských
školách zřizovaných MČ Praha 21 v době vánočních prázdnin 
� podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy hl. m. Prahy za školní rok 2013/2014 
� souhlasila se zněním zřizovací listiny Masarykovy ZŠ a sou-
hlasila s Dohodou č. SML/0161/2014 a Dohodou č. SML/0162
/2014, které jsou součástí zřizovací listiny  

Schválila:
� dodatek č. 1 ke smlouvě SML/0117/2014 na zpracování pro-
jektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autor-
ského dozoru, na akci „Projekční a inženýrské činnosti -
Přístavba MZŠ Polesná“, mezi MČ - P21 a BKN spol. s r.o., kte-
rým se mění způsob a termín fakturace 
� darovací smlouvu pro podnikatele Lacina – Koubský na
dar ve výši 8 tis Kč, týkající se montáže a demontáže elektric-
kého osvětlení vánočního stromu
� smlouvu o zřízení místa zpětného odběru na úsporné kom-
paktní zářivky a výbojky s firmou Ekolamp s.r.o. 
� rozpočtová opatření - změny rozpočtu v roce 2014, a to při-
jetí účelových neinvestičních nebo investičních transferů (do-
tací)  ze státního rozpočtu, z Magistrátu hl. města Prahy nebo
z EU do MČ Praha 21 

RMČ Praha 21 na svém 5. jednání:
Schválila:
� na základě doporučení hodnotící komise výběr vítězného
uchazeče na akci „Zateplení MŠ Rohožník“  firmu DKS s.r.o.,
Komenského 329, Unhošť 273 51, a schválila uzavření smlouvy
o dílo na akci „Zateplení MŠ Rohožník“                             -D.K.-

ZMČ 2 - konané dne 15. 12. 2014

� Zastupitel Ing. Březina i druhý v po-
řadí Ing. Konejl se vzdali svého man-
dátu, slib zastupitele složila RNDr. Jitka
Jenšovská.
� Zvolilo tajemnici Kontrolního výboru
ZMČ P21 Ing. I. Bulířovou a tajemnici Fi-
nančního výboru ZMČ P21 Ing. V. Ber-
kovou.
� Schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace o. s. Neposeda ve výši 50
tis. Kč na „Terénní sociální práce s oso-
bami bez přístřeší“ 
� Schválilo plnění rozpočtu MČ Praha

21 za I. - III. čtvrtletí 2014 
� Schválilo rozpočtové provizorium
MČ Praha 21 na rok 2015 
� Schválilo poskytnutí neinvestičního
příspěvku zřízeným příspěvkovým or-
ganizacím (MŠ a ZŠ) v celkové výši 215
tis. Kč 
� Schválilo žádost o svěření pozem-ků
č. parc. 1531/2 a 1573/2 v. k.ú. Újezd nad
Lesy z vlastnictví Hl. m. Prahy do svě-
řené správy MČ P- 21.
� Schválilo „Grantový systém a Gran-
tové programy MČ Praha 21 pro rok
2015“

-I. Š.-

Představujeme nové tváře
ve vedení MČ Praha 21

aby byly dobré podněty realizovány. Dů-
ležitý je například přechod pro chodce na
křižovatce Plhovské a ulice Račíněveské,
kde se díky hustotě obyvatel a nárůstu
provozu stává podnět žáků školy i zdej-
ších obyvatel stále důležitější. Jde o na-
pojení zástavby Klánovický les I, II a III 
s okolím PENNY a restaurace Level. Nové
komise také dědí otázku řešení pěších 
a cyklistických tras napříč jižní hranicí
obce, kde je plánován budoucí obchvat.
Jde o spojení na Kolodějě, Hůrku, Sibřinu,
Květnici a Dobročovice. V loňské aktuali-
zaci plánů Ředitelství silnic a dálnic ne-
byla tato řešení obsažena. Je společným
úkolem aktivních občanů a MČ zjistit, zda
jen nebyly do dokumetace zahrnuty,
nebo je třeba začít intenzivně pracovat
na změně.

velké nepravosti. Zpravodaj má velkou
váhu ve sdělování informací o fungování
koalice a opozice. V posledních dvou čís-
lech jsem ale rovnost přístupu nezazna-
menal. Doporučoval bych RMČ, aby se
vrátila k redakční radě ÚZ a dala jeho
směřování nový impuls. Hodně zdraví 
a šťastný rok 2015. Těším se spolu s ko-
legy ze Svobodných na každodenní práci
pro naší Prahu 21 v komisích a výborech
(7.  12. 2014 .

těžké ozdoby a akce se spoustou lidí 
v blízkosti kořenů neprospěla. Je zřejmé,
že ozdoby, na něž lze dosáhnout, by
mohly být terčem vandalů. Co je nepo-
chopitelné, že nikdo se dál neobtěžoval
přemýšlet. Že zkrátka nemáme za zlo-
mek ceny obyčejný smrk, který má Újezd
ve znaku. Že nebyl vysazen společně 
s dětmi podle původního plánu tak, aby
nový strom rostl s nimi a každý rok si
jeho první Vánoce připomínaly.

nočasové aktivity, sociální a zdravotní ob-
last. Chci také svými profesními zkuše-
nostmi pomáhat v oblasti školství. Za jed-
nu z priorit považuji pokračování příprav
na výstavbu nového pavilonu, který bude
sloužit rozšíření kapacity Masarykovy zá-
kladní školy a školní družiny. Pokud
půjde vše podle plánu a podaří se získat
potřebné peníze, bude v září 2015 hotový.
Řada z Vás, občanů, ale také členovů 
a sympatizantů různých politických us-
kupení, nabídla své síly a zapojila se do
práce v nově obsazených komisích. Ně-
které už svou činnost zahájily a přinesly
řadu dobrých podnětů. V současnosti
také opět řešíme využití budovy LEVEL.
Chci Vás proto požádat o aktivní účast na
řešení tohoto problému. Vaše názory mů-
žete sdělovat přímo mně nebo se vyjádřit
prostřednictvím připravované ankety.
Přeji Vám v roce 2015 pevné zdraví 
a krásné dny.

Aktuality z RMČ
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Újezdská Akademie 
volného času zahajuje 

VI. semestr
Začínáme s PhDr. Pavlem Taussigem (podruhé) na téma Ve dvou
se to lépe táhne – i ve filmu.
Dr. Pavel Taussig je významný český filmový teoretik a historik, no-
vinář a publicista, režisér, scénárista (např. autor námětu ke Kol-
jovi), herec, spisovatel (v naší knihovně je k zapůjčení jeho půvabná
kniha Český biják i s vlastnoručním podpisem). 
Program kurzu:
9. února - Smoljak a Svěrák; 23. 2. - Kadár a Klos; 9. 3. - Nedošínská
a Pištěk; 23. 3. - Voskovec a Werich; 7. dubna, úterý po Velikonocích
- Suchý a Šlitr; 20. 4. - Roháč a Svitáček;  4. 5. - Jirásková a Pod-
skalský; 18. 5 - Alfréd Radok sám: s ohledem na sté výročí jeho na-
rození, srdeční vazbu pana doktora a protože ON to dokázal i sám.

Lektor Dr. Jakub Doležal si s námi bude povídat na radostné téma
O hudbě ne-vážné vážně. 
Pan lektor je i přes své mládí profesorem na Konzervatoři Jaroslava
Ježka se zaměřením právě na současnou muziku a její historii.  
Program kurzu:
16. 2. - Blues a jeho souvislosti; 2. 3. - New Orleans tehdy a dnes.
16.3. - Duke Ellington - skladatel americké hudby; 30. 3. - Slavné
swingové orchestry; 13. 4. - Be-bop, jeho kořeny i větve; 27. 4. -
Rock'n'Roll nebo Rhythm and Blues?; 11. 5. - The Beatles a jejich
vynálezy; 25. 5. - Dědictví 60. let.

Přihlášky budou k mání v podatelně ÚMČ do konce ledna. Cena:
250.-Kč/cyklus, který zahrnuje přednášky, besedy a diskuse,
ukázky z filmů a hudby. 

Petr Mach

Místní knihovna přeje všem
čtenářům v roce 2015 pevné

zdraví, hodně úspěchů 
a spokojenosti.

I v tomto novém roce Vám jistě budeme moci nabídnout
horké knižní novinky pro dospělé i dětské čtenáře. V loň-
ském roce byl největší zájem o Vlastimila Vondrušku a jeho
historické romány, dále o severské detektivky a nově o ces-
topisy. Naše knihovna má přes 16 000 svazků a 7 druhů ča-
sopisů. Zapsaly jsme již 2 390 čtenářů. Na březen, který je
měsícem čtenářů, opět připravujeme akci zápisné do kni-
hovny na rok zdarma. Dále doufáme, že místní základní
škola znovu využije prostory knihovny pro pasování
prvňáčků na čtenáře, kde je král Knihoslav I. přijme do
svého království. Děti z mateřských škol a základní školy
rády přivítáme na návštěvě knihovny, kde se mohou do-
zvědět více  o naší práci. 
Stejně jako v minulých letech věříme, že se nám povede us-
kutečnit  beseda se zajímavým spisovatelem pro děti nebo
dospělé čtenáře. Autorské čtení je v současné době v jed-
nání.
Noví zájemci o členství v knihovně nás najdou v přízemí Po-
lyfunkčního domu, Staroújezdská 2300.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová

Otevírací doba knihovny:
Po 10:00–12:30, 13:00–19:00, St 10:00–12:30, 13:00–17:00,
Pá 8:00 – 12:30, 13:00 –16:00
Ve stejné době je zdarma k dispozici 5 počítačů s přístupem
k internetu.

V sobotu 29. listopadu se v Polyfunkčním domě 
uskutečnila Mikulášská zábava pro seniory, kterou
pořádal Klub aktivních seniorů ve spolupráci s Od-
borem sociálních věcí a Odborem občansko-správ-
ním. Úvodní řečí zahájil odpoledne pan starosta
Růžička a předsedkyně Klubu aktivních seniorů
paní Vojtová. Následovalo vystoupení mažoretky,
vánoční atmosféru navodila svou hrou na flétnu
žákyně paní lektorky Razesbergerové. Poté už vy-
hrávala k tanci a poslechu živá hudba kapely „Jam
Band“. Senioři měli přichystané bohaté pohoštění
a malé dárečky, které určitě každého potěšily. Ve-
selá nálada se zde nesla až do 21 hodin.  Zatančit
a popovídat si sem v předvánočním čase přišlo asi

V úterý 25. listopadu se zasedací místnost úřadu
MČ Praha 21 proměnila v dílnu tvořivosti, tento-
krát na téma Vánoce. 
Akci pořádal Odbor sociálních věcí společně s o.s.
Neposeda a jako dobrovolnice nám přišla pomoci
slečna Michaela Růžičková. Finančně akci pod-
pořila MČ Praha 21. 
Všichni, kdo do dílny zavítali, si mohli vlastno-
ručně vytvořit krásné vánoční dekorace. Vyšívali
jsme hvězdičky na ozdobičky ze skořápek z vlaš-
ských ořechů, různými technikami vyráběli a zdo-
bili vánoční ozdoby, z přírodních materiálů sví-
cínky, vystřihovali a skládali papírové hvězdy.

Vítali jsme občánky
Dne 11. listopadu 2014 byli ÚMČ Praha 21 Odborem
občansko-správním slavnostně přivítáni nejmladší
občánci Újezda nad Lesy. Slavnostního uvítání se
zúčastnilo 35 dětí se svými rodiči i prarodiči a svým
vystoupením je přivítaly děti z 1. Mateřské školy. Pře-
jeme jim ještě jednou vše nejlepší a mnoho pohody
do jejich života.
Žádáme rodiče, pokud máte zájem zúčastnit se s va-
šimi nově narozenými dětmi  tohoto obřadu v násle-
dujícím roce, ozvěte se prosím na níže uvedený
kontakt a uveďte:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů

Vítání občánků, které proběhne pravděpodobně 
v dubnu nebo květnu 2015, se bude  týkat dětí naro-
zených v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014. Rodiče
těchto  děti obdrží pozvánku s přesným datem a mís-
tem konání akce.
Vyřizuje: Odbor OOS, Staroklánovická 260, Praha 9-
Újezd nad Lesy,
Ilona Hlaváčková, tel: 281 012 956, 
e-mail: ilona.hlavackova@praha21.cz
Iveta Maczanova, tel: 281 012 923, 
e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se ne-
vybírá.

Děkujeme,
Odbor občansko-správní

Editorial
S příchodem nového roku lidé často bilancují
minulé období, jestli bylo povedené či to ne-
stálo za nic. Slýcháme věty: „Loňský rok, hrůza,
dobře, že je pryč. Letos to bude mnohem lepší.“
Doufáme v lepší zítřky. Dáváme si předsevzetí.
Jen tak „od oka“ jsem se pokusila sestavit deset
častých novoročních předsevzetí. Tak jim
patrně říkáme proto, že obvykle od Nového
roku do jara vyprchají:
- Budu si víc užívat a méně pracovat.
- Nebudu tolik utrácet za hlouposti 

a začnu šetřit.
- Přestanu kouřit.
- Zhubnu.
- Začnu se pravidelně hýbat.
- Nebudu doma protivný/á, nebudu 

křičet.
- Nebudu chodit pozdě.
- Najdu si (novou) práci.
- S tím pořádkem už něco udělám.
- Budu už konečně pravidelně …. (víte sami).
Každé z těchto předsevzetí vyjadřuje naše
přání, jací bychom chtěli být a nejsme. Ale je to
vlastně třeba? Zkusme se zamyslet, co by se
stalo, kdybychom ta naše předsevzetí dodrželi.
Představme si to do nejzazších důsledků! Četla
jsem německou variantu pohádky O zlaté
rybce. Zkrátka – hospodář šel kácet dříví na
zimu. Chtěl složit statný dub. Ve stromě ale žil
skřítek a ten ho přesvědčil, aby si vybral jiné
dřevo, že mu za to splní tři přání. Hospodář šel
kácet jinam, ve splnění přání ale nevěřil a do

150 účastníků. Finančně byla tato akce podpořena
MČ Praha 21. „Musíme poděkovat našim sponzo-
rům pekařství Kollinger, Obchodnímu centru CČM
za sponzorské dary a pracovnicím městského
úřadu  za  jejich péči. Doufáme, že obdobnou akci
budeme moci  uspořádat i v roce 2015“, říká za
Klub aktivních seniorů spolupořadatelka Helena
Vojtová.

Bylo to krásné, vydařené odpoledne a těšíme se
na setkání v roce příštím.

Za Odbor sociálních věcí a KSPZ 
Radka Lipanovičová

Za Klub aktivních seniorů Helena Vojtová   

Mikulášská zábava seniorů Vánoční dílna byla opět skvělá….
Velký úspěch slavilo tzv. „medové“ tvoření. Děti 
i dospělí váleli svíčky a vykrajovali ozdoby ze vče-
lích pláství. Kreativitě se meze nekladly. Při tvo-
ření byl čas i na „kus“ řeči a popovídání si. Jsme
moc rádi, že je o dílny tvořivosti stále větší zájem.
Vidět ve tvářích dětí i dospělých nadšení z vla-
stnoručně vytvořených dekorací je pro nás velkou
odměnou. Přípravy byly náročné, ale stály za to.
Děkujeme všem, kteří obětovali svůj volný čas, ná-
pady a nadšení a pomohli tuto dílnu zorganizo-
vat. A co dál? No přece dílna velikonoční….

Bc. Radka Lipanovičová, 
vedoucí Odboru sociálních věcí

Víte, co ta čísla 
znamenají?
Při návštěvě restaurace, jídelny či při rozvozu
obědů pečovatelskou službou si můžete  na jídel-
ních lístcích za nabízenými pokrmy všimnout čísel
od 1 do 14. Co ta čísla představují?
Jsou to alergeny, které tato vařená jídla obsahují.
Takto zveřejněné informace jistě ocení především
lidé, kteří se ve svém životě potýkají s potravino-
vou alergií a pro které je výběr vhodné stravy zcela
zásadní.

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí OSV

večera na skřítka při práci zapomněl.
Jeho žena mu dala na stůl večeři – lepe-
nici s bramborami a zelím. Muž si po-
steskl: „Kdyby tak k tomu bylo jelito…!“
Rázem bylo jelito na talíři. V tu chvíli si
vzpomněl na skřítka a tři přání, a svěřil
se své paní. Ta mu hned vyhubovala, že
místo aby si přál něco kloudného, on
myslí jen na to jelito. Když tak hubovala,
pomyslil si: „Bodejť by ti to jelito k nosu
přirostlo!“ A opravdu! Stála tam jak opa-
řená, plakala a vypadala, no … šeredně.
Druhé přání bylo fuč. A v tu chvíli si man-
žel pomyslel: „Přeci jí nenechám takhle,
jelito se jí v obličeji bimbá jak psovi ocas.
Ať je pryč!“ I bylo jelito zas na talíři. Oba
si k němu sedli a společně ho snědli a byli
rádi, že ze tří přání tak snadno vyvázli. Po-
hádka má dobrý konec, ale v životě se
občas vyskytnou i konce horší. V jedné
písničce Eminem zpívá: „Tak si dávej
pozor, co si přeješ. Protože by se ti to
mohlo splnit. A jestli se ti to splní, pak bys
nemusel vědět, co s tím udělat, protože
by se ti to mohlo vrátit desetkrát horší.“
Pro úplnost je ale třeba dodat, že změna
je život, a tak Vám, čtenářům zpravodaje,
ze srdce přeji, abyste příští rok měli na-
plněný tím, co si sami přejete a aby
změny byly jen k lepšímu. A s těmi před-
sevzetími opatrně.
Vše nejlepší do nového roku přeje za re-
dakci 

Lucie Černá, šéfredaktorka

foto archiv ÚMČ
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Lipová alej u hřbitova v Újezdě nad Lesy je kompletní. S koncem roku 2014 byly úspěšně naplněny gran-
tové projekty na obnovu pěší cesty a výsadbu jednostranného lipového stromořadí od hřbitova k Rozcestí
pod Trojmezím. Na jejich realizaci získal spolek Újezdský STROM dotace Hl. města Prahy 180 000 Kč 
+ 100 000 Kč. Spoluúčastí se podílela též MČ P21, které se tak podařilo dokončit obnovu cest a zeleně na
Újezdském hřbitově a v jeho okolí. Lokalita se tak stala součástí vycházkového okruhu od ulice Zaříčanská
pod kopec Skalky a zpět do ulice Ježovická. Na podzim jej prodloužila obnovená pěší cesta „Jižní spojka“
od  Staroújezdské směrem k polničce z Oplanské. Dotace Hl. města Prahy 140 000 Kč a firemní sponzoring
DHL 52 635 Kč, které jsme na tento projekt získali v roce 2014, umožní ještě výsadbu ovocné aleje v roce
2015. Společným záměrem MČ P21, místních dobrovolníků a STROMu od roku 2011 je za pomoci exter-
ních grantů dosáhnout obnovení pěšího propojení na Sibřinu, Koloděje a Běchovice. 
Dnes „má“ severní část Újezda Klánovický les se stezkami Lesní galerie (získali jsme firemní sponzoring DHL
a prostředky z veřejné sbírky 400 000 Kč a dotaci Ministerstva životního prostředí 629 746 Kč). Jižní část
Újezda „má“ krajinu pro-
tkanou cestami s ale-
jemi. Velmi nás těší, že
jsme svou dobrovolnou
prací a penězi z exter-
ních dotací a firemního
spozoringu (celkem 
1 502 381 Kč) k tomuto
stavu zásadní měrou
přispěli.

za Újezdský STROM
Zita Kazdová
přehled všech granto-
vých projektů a prostřed-
ků na 
www.ujezdskystrom.info

Stavební úřad informuje
V poslední době se množí dotazy občanů na kon-
krétní stavby ve správním obvodu stavebního
úřadu Praha 21 (např. objekt prodejny a servisu
„Štangl“). 
Protože stavební úřad není oprávněn poskytovat
veřejnou formou údaje o stavbách, pokud mu ta-
kový postup neukládá zákon, lze obecně konsta-
tovat, že udržovací práce, jejichž provedení
nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární
bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní pro-
středí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udr-
žovací práce na stavbě, která je kulturní památ-
kou, případně stavební úpravy, pokud se jimi ne-
zasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění
se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, ne-
vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a je-
jich provedení nemůže negativně ovlivnit požární
bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy
stavby, která je kulturní památkou, podle § 103
stavebního zákona, nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
V případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme
stavebníkům konkrétní stavební záměr konzulto-
vat s pracovníky stavebního úřadu.

Ing. Jan Kupr

Vedoucí Odboru stavební úřad

Likvidujete vánoční stromek? 
Vánoční stromky můžete umístit vedle nádoby na
směsný odpad, odkud je svozová společnost Praž-
ské služby a.s. bude v den svozu komunálního od-
padu odvážet. 
Svoz probíhá již od 25. prosince 2014.

Sběrný dvůr přijme váš nadměrný odpad
Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/
Praha 9 – Běchovice, 
tel: 602 202 191  
Zimní provozní doba: 
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod          So 8:30 – 15:00 hod

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

P.S.: První kontejnery na velkoobjemový odpad v
roce 2015 jsou naplánovány na měsíc únor..

Stará elektrotechnika? Nebezpečný odpad? 
Kam s ním? 
Odbor životního prostředí a dopravy zajistil pro ob-
čany naší městské části další možnosti třídění od-
padů:

1. Mobilní sběr nebezpečných odpadů
Vešli jsme v jednání s Odborem životního prostředí
MHMP a podařilo se nám pro vás zajistit třetí trasu
mobilního sběru nebezpečných odpadů. V roce
2015 budete mít možnost od března do listopadu
využít jednu ze tří tras a třídit tak pravidelněji ne-
bezpečný odpad. Každý měsíc vás budeme infor-
movat o aktuálních termínech sběru odpadu.

2. Sběr tonerů z tiskáren
Zapojili jsme se do charita-
tivně zaměřeného projektu or-
ganizovaného občanským
sdružením AKTIPO, který zdar-
ma odebírá použité tonery od
občanů a výtěžek z renovace
vámi nasbíraných tonerů pu-
tuje do zařízení pro mentálně
hendikepované spoluobčany.
Občanské sdružení nám do-
dalo sběrnou nádobu na tyto tonery. Nádobu jsme
umístili na chodbu v přízemí Úřadu MČ Praha 21. 
Více informací najdete na webových stránkách
www.sbirej-toner.cz. Dle sdělení OS jsou pro projekt
vhodné pouze originální tonery.

3. Sběr kompaktních zářivek
Uzavřeli jsme smlouvu o zří-
zení místa zpětného odběru 
s firmou EKOLAMP, která je
provozovatelem kolektivního
systému pro společné plnění
elektroodpadových povinností
výrobců osvětlovacích zařízení. Jedná se o nádobu,
která je na podstavci. Můžete do ní odložit:
úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (tru-
bicové) zářivky do délky 40 cm, světelné zdroje s led
diodami. Do nádoby nepatří: 
klasické žárovky, reflektorové a halogenové žárovky,
lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm. 
Nádoba je umístěna také v přízemí Úřadu MČ P21.

4. Kontejnery na sběr elektroodpadu (5 míst)
V polovině roku 2014 jsme do-
mluvili s Magistrátem hl. m.
Prahy rozšíření nádob na elek-
troodpad u stanovišť třídě-
ného odpadu. Jedná se o čer-
vené nádoby, do kterých lze
odložit baterie a drobné elek-
trozařízení jako je MP3 přehrá-
vač, rádio, telefon, kalkulačka,
elektronické hračky, drobné počítačové vybavení
atd. Velikost vhozového bubnu je 40 x 50 cm. Nyní
se čeká na jejich umístění a najdete je na těchto sta-
novištích: na rohu ulic Holšická/Sulovická, Zalešan-
ská/Lomecká,Ochozská/Církvická,Velebného/Bro-
mova a Žehušická/Žeretická. Do budoucna plánu-
jeme rozmístění nádob na plechovky.

Doufám, že navýšení mobilního sběru a také sběrné
nádoby uvítáte a budete je využívat. Přispějete tím
nejen ke zlepšení a ochraně životního prostředí, ale
i v případě sběru tonerů na charitu.

Blíží se povinnost ročního Hlášení o odpadech za
rok 2014
Chtěli bychom vás upozornit, že se opět blíží termín
podání ročního hlášení o odpadech za rok 2014. Po-
vinnost se vztahuje na původce odpadů v případě,
že produkují nebo nakládají s více než 100 kg ne-
bezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více
než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní
rok, nebo v daném kalendářním roce produkují
nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím
právním předpisem bez ohledu na množství těchto
odpadů, zasílat každoročně do 15. února následují-
cího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množ-
ství odpadů a způsobech nakládání s nimi obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností přísluš-
nému podle místa provozovny. Za správní obvod
Praha 21, (Újezd nad Lesy, Běchovice, Koloděje, Klá-
novice) se hlášení zasílá  OŽPD UMČ Praha 21. 
Hlášení se podává přes webový portál „Integrovaný
systém plnění ohlašovacích povinností“, dále jen
ISPOP, a to v přenosovém standardu dat. Více se do-
zvíte na www.ispop.cz nebo www.praha21.cz. 

Další rekonstrukce stanovišť tříděného odpadu
úspěšně dokončena
OŽPD ÚMČ Praha 21 ve spolupráci s Odborem ma-
jetku a investic provedl v roce 2014 rekonstrukci dal-
ších kontejnerových stání na tříděný odpad.
Rekonstrukce spočívala ve vydláždění a oplocení.
Tentokrát jsme vybrali stanoviště č. 1 – ulice Dru-
hanická u hasičárny a stanoviště č. 2 na rohu ulic
Holšická/Sulovická. 
Jsme rádi, že jsme těmito úpravami přispěli ke zlep-
šení vzhledu a čistoty okolí. 

Nepalte odpad – vždyť nemusíte!
S prvními mrazivými dny přibývá hustého, štiplavě
zapáchajícího kouře od neohleduplných spoluob-
čanů, kteří spalují vše, co už nepotřebují a co se pro
ně stává odpadem. Výmluvy, že odpad není kam dát
a likvidace je drahá, jsou zbytečné. Drtivou většinu
odpadu lze dnes roztřídit a recyklovat.

Odbor životního prostředí
a dopravy za svou dlouho-
letou existenci udělal 
a stále dělá maximum pro
to, aby likvidace čehokoliv,
co se pro nás stává odpa-
dem, byla co nejjedno-
dušší, nejlevnější a nejeko-
logičtější. Nabízíme mož-
nost odložení velkoobje-
mových a bioodpadů do

přistavených kontejnerů, do speciálních nádob na
stanovištích tříděného odpadu, do sběrných dvorů
či do kompostárny. Všude tam se zbavujete svého
odpadu ZDARMA a ještě je většinou dál využit.
Zkrátka děláme vše pro to, aby se nám všem dý-
chalo lépe a zdravěji. Pomozte nám i VY!!!

Martina Kopecká, OŽPD   

Opravy kanalizace novou technologií
Někteří občané naší městské části již zaregistrovali,
že v lokalitě mezi ulicemi Zbyslavská a Zbýšovská
došlo k opravám veřejné kanalizační sítě bezvýko-
povou technologií, tzv. vložkováním. Opravy provádí
firma REPO, a. s. K Roztokům 34, Praha 6. V prů-

Pozor na parkování 
v Žárovické ulici

Podle sdělení zástupce Českých drah je na druhý
týden v lednu plánováno kácení nakloněných to-
polů v Žárovické ulici. Žádáme řidiče, kteří v této
lokalitě parkují, aby svá vozidla odstavili mimo
prostor, ve kterém budou stromy odstraňovány.
Krátce před zahájením prací budou do dotčeného

prostoru umístěny in-
formační letáky.

Martina Kopecká,

OŽPD   

Životní prostředí je nás všech, pomáhejte jej chránit

Do nového roku pomaleji - “Zóny 30”
Vážení spoluobčané,
chceme vás informovat o zavedení „Zóny 30“ v severozápadní části Újezda nad Lesy, vymezenou ulicemi
Starokolínská a Staroklánovická. Jedná se o první opatření z Dopravního generelu, které by mělo vést ke
zklidnění dopravy. Tento termín označuje takový přístup k utváření pozemních komunikací, který vede ke
snižování rychlostí a intenzit motorové dopravy. Existuje
velké množství dopravně uklidňovacích opatření. Za pro-
jekty zklidňování dopravy lze považovat jednoduché
úpravy místních komunikací v rezidenčních oblastech,
stejně jako komplexní přestavbu sítě pozemních komu-
nikací. Mezi významné a rozšířené způsoby plošného
zklidňování dopravy patří právě tvorba oblastí v sídelních
útvarech s celoplošným omezením rychlosti na 30 km/h,
mnohdy podporovaným i stavebními prvky, označovaná
jako „Zóna 30“.
Hlavními charakteristikami „Zóny 30“ je snížení rychlosti
na 30 km/hod, přednost zprava na křižovatkách a mini-
mální užití vodorovného a svislého dopravního značení. 
V mnoha evropských městech a obcích se přistupuje 
k tomu, že rychlost 50 km/h je povolena pouze na hlav-
ních místních komunikacích s dopravní funkcí a na všech
obslužných komunikacích je aplikován nějaký druh celo-
plošného zklidnění, popřípadě je jako zklidněná oblast
realizována celá obec podél průjezdního úseku komuni-
kace. 
Další informace najdete na webových stránkách ÚMČ
Praha 21.

Ing. Roman Březina, vedoucí OŽPD  

běhu prováděných prací může docházet k úniku zá-
pachu z kanalizace. Technologie oprav se provádí
zatažením textilie nasycené pryskyřicí na stěny zko-
rodované kanalizace. Tato činnost může být prová-
zena zápachem pryskyřice. Uvolněné látky nejsou
zdraví škodlivé a jsou pachově vnímány i ve velmi
malém množství. Jako prevenci firma REPO, a. s. do-
poručuje uzavřít všechny odpady v bytech (umy-
vadla, vany) a zkontrolovat dostatečné množství
vody v sifonech toalet. Firma upozorňuje obyvatele
písemným letáčkem v lokalitách, kde k opravám do-
chází. Může se ovšem stát, že se zápach objeví i v ji-
ných částech městské části. Zároveň se tímto
omlouvají dotčeným obyvatelům za způsobené ne-
příjemnosti.

Ing. Jana Gurovičová, OŽPD

Dokončení lipové aleje u újezdského hřbitova

Zároveň bych vám chtěla oznámit, že v lednu odcházím na mateřskou dovolenou a po dobu mé 
nepřítomnosti mě bude zastupovat pan Martin Švejnoha. Pokud budete mít tedy nějaké dotazy či
problémy, obracejte se prosím na něj. 

Martina Nejtková, OŽPD

stanoviště Holšická

Na tomto místě by měl být článek o pravidelném kácení v lese. Článek byl doplněn i barevnou map-
kou, kterou v černobílé verzi není možno přečíst. Informace tedy najdete n www.praha21.cz anebo 
v dalších číslech zpravodaje. - red-
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Filmový Klub21 vstupuje do 3 roku

Zlatý podzim
pro újezdské
taekwondo

V posledních dvou číslech Újezdského
zpravodaje jste o nás bohužel nic ne-
našli, ale můžeme Vás ujistit, že jsme
v uplynulých dvou měsících rozhodně
nezaháleli. Co nového se u nás událo?

Vraťme se do října 2014, ve kterém
jsme vyjeli na hradecký turnaj olym-
pijských nadějí - CEFTA. Pro naše zá-
vodníky to byla první možnost změřit
svoje síly s ostatními po letních prázd-
ninách. Celkově na turnaj vyjelo 18 zá-
vodníků našeho oddílu. V tomto počtu
se nám podařilo získat celkem 13 me-
dailí, z nichž dokonce 2 kovy nejcen-
nější. Tato bilance nám vynesla celkové
3. místo v týmech!

O pár týdnů později - v listopadu - jsme
se účastnili turnaje Prague Open, a to 
v obou disciplínách - sestavy i zápas.
Na obou turnajích se prezentovali i ně-
kteří naši nejmladší závodníci, kteří vy-
jeli vůbec poprvé soutěžit o medaile. 
Z mezinárodně obsazeného pražského
turnaje se nám podařilo přivézt do
Újezda celkem 14 zlatých medailí - 6 ze
soutěží poomse (sestavy) a 8 z kyorugi
(zápas)!

Kompletní sbírku zlatých medailí letoš-
ního podzimu uzavírá německý turnaj
Sachsen-Anhalt, ze kterého jsme při-
vezli domů kromě dvou stříbrných 
a dvou bronzových také 2 těžce vybo-
jované zlaté medaile.

Na závěr bych chtěl poznamenat, že již
zmiňovaná Prague Open je předpo-
sledním bodovaným turnajem do ce-
loročních soutěží NTL a Taekwondo
Extraligy, ve kterých každoročně boju-
jeme o nejvyšší umístění v týmech.
Průběžné výsledky jsou těsné a tak 
o konečném pořadí rozhodne Vánoční
turnaj, konaný v Pelhřimově. Ten se bo-
hužel do uzávěrky tohoto čísla nevej-
de, a tak Vás budeme o výsledcích
informovat v příštích číslech nebo na
našich webových stránkách
www.kangsim.cz.          Pavel Pospíšek

Předseda Kangsim Dojang

Hola, hola Rarášek volá …
a vítá vás v novém roce 2015. Setkáme se opět nejen na našich tradičních akcích,
ale i na dalších,  to vám teď  prozrazovat nebudeme, nechte se překvapit  …
Začínáme tradičně 21. února 2015 5. ročníkem Újezdského karnevalu od 10:00 
a od 15:00 hodin v Polyfunkčním domě. Téma karnevalu pro tento rok jsme zvo-
lili  „Z pohádky do pohádky“. Předprodej vstupenek bude od 19. 1. 2015 v poda-
telně ÚMČ P21 a prodejně El Bio na Blatově, vstupné 60 Kč.
Za pokladem skřítků se vydáme letos již 7. rokem, a to 7. června 2015 a budeme
opět pomáhat 7 skřítkům najít jejich poklad a plnit i úkoly. Možná se setkáme
opět s loupežníky, ale určitě vás čeká truhla s pokladem a lesní víla.
V září (1. nebo 2. neděli) se nám rozjede 7. ročník Kolodění, závodů na všem, co má
kolečka. Své síly mohou přijít změřit malí, větší i dospělí. Závodíme pro radost.
Něco málo vám tedy prozradíme …  asi na 31.října 2015 jsme pro vás nově při-
pravili Újezdský strašiles  a možná ještě něco navíc … sledujte pravidelně naše
stránky www.rarasek21.cz a včas se vše dozvíte.
Těšíme se na vás! Za Raráška z Újezda Šárka Skřivanová

Masarykova základní škola, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
hledá vrátnou/ného, recepční/ho pro obě budovy školy. 

Bližší informace u ředitele školy Mgr. Miroslava Kurky 281 011 512.

Třída 5. B se v letošním roce začlenila do programu
E-twinning. Projekt je zaměřen na výměnu vánočních
přání a seznámení se s některými evropskými ze-
měmi. Zúčastnilo se celkem 23 škol z České republiky,
Anglie, Španělska, Francie, Řecka, Litvy, Islandu, Pol-
ska, Itálie a Turecka. Každá třída vyrobila přání a po-
slala je ostatním školám. Každému tak přišlo 23
různých vánočních přání. Na internetovém portálu 
E-twinning jsou  prezentace jednotlivých tříd.

Od pátečního rána 5. 12. se  děti 1. -  5. tříd těšily na
milukášškou nadílku. Na prvním stupni děti a ro-
diče přivítal hned po ránu u vstupu do školy čert
(náš pan školník Petr). Netradiční ráno vrátilo ně-
které rodiče zpátky do školních let a dokladem toho
byl velmi milý dopis od rodičů, adresovaný panu ře-
diteli Kurkovi. Mikuláš, čerti i andělé (poděkování
pedagogů patří žákům 9. tříd) nadělovali sladkosti,
knihy a jiné malé dárečky celé dopoledne.

Děkujeme rodičům, 
prarodičům 

a MÚ Praha 21 
za spolupráci a pomoc 

v uplynulém roce. 
Do nového roku přejeme
všem pevné zdraví, štěstí

a stále dobrou náladu.

Kamarádi 
z 1. mateřské školy

Vše nejlepší v roce 2015 přejí žáci 
a pedagogický sbor Masarykovy ZŠ

Ze života školy

Školního kola Logické olym-
piády se zúčastnilo 98 žáků,
do krajského kola postoupili
tito žáci: Denis Vlačiha 5.B,

Matěj Jirsa 4.C, Jakub Roubal 3.D a Alena Kyselová
4.B. Všem jmenovaným děkujeme za snahu a re-
prezentaci školy.

21. ledna od 19:00 hod ve školní aule MZŠ filmem 

Daleká cesta – režiséra mistra Alfréda Radoka

Před sto lety se narodil a r. 1948 natočil první film:
drama o pronásledování Židů - téma naplněné
osobní zkušeností. Přes úspěch a řadu světových
ocenění byl film po „Únoru“ stažen a není plně do-
ceněn vlastně dodnes. Hrají: O. Krejča, B. Waleská,
Z. Baldová, E.  Kohout. a další.

O filmu a A. Radokovi, s námi bude besedovat
vzácný host - PhDr. Pavel Taussig.

18. února nás od 19:00 hod čeká další velká pecka

film PIKO – režiséra Tomáše Řehořka 

Piko je až moc přátelský název pro vraha jménem
Pervitin – drogy, které se ve světě tajuplně říká 
i Čeko, protože vznikla a dodnes se pokoutně vyrábí
v Čechách. Polodokument ze života tří mužů –
„prvního vařiče“ pervitinu u nás, policajta v teh-
dejším protidrogovém oddělení a jednoho z té první
pervitinové komunity, rockera který na pervitinu
dojel až na samé dno pekla, ale podařil se mu zá-
zrak a přežil – o tom si s námi přijde povídat v sou-
časnosti významný terapeut a už zase muzikant 
Dan „Zeppelin“Horyna. 

Rozhodně nejde o žádnou adoraci zrůdného ráje,
ani popovou selanku, stojí za to se přijít podívat.

Vstup pro všechny volný a každý bude vítán –
místa bývá dost a dost.                             Petr Mach

Připomínáme, že vzpomínkové 
artefakty na 2. světovou válku 

pro chystanou výstavu v Újezdském
muzeu uvítáme na kontaktech 

eva.danielova@gopas.cz;
602 660 684,

paclavice@volny.cz; 605 530 719 
Jan Vondráček

Žákovské zastupitelstvo Újezd nad Lesy navštívilo kolegy v Litoměřicích
Město Litoměřice pořádalo setkání dětských zastupitelstev 8. 12. 2014 ve spolupráci s MČ Praha 21 – Újezd
nad Lesy, MČ Praha 7 a MČ Praha-Libuš. Setkání se zúčastnilo okolo 50 dětí ve věku od 12 do 19 let. Cílem je
předávání si zkušeností s prací „dětského“ zastupitele a vzájemné poznávání svých kolegů. Setkání organi-
začně zajistilo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory "SEVER".
V Litoměřicích se setkala čtyři žákovská zastupitelstva, která jsou zapojena do projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21. V rámci společných aktivit si děti prohlédly expozici bývalých vápencových dolů, poznaly
město Litoměřice a zapojily se do společné hry týkající se vnímání veřejného prostoru z různých pohledů.
„V Litoměřicích působí dětské zastupitelstvo pod ekologickým střediskem a úzce spolupracujeme s měst-
ským úřadem v rámci projektu Zdravé město“, říká koordinátorka dětského zastupitelstva, „v současné době
například pracujeme s dětmi nad podklady pro vytvoření hřiště na venkovní cvičení street workout.“ Děti 
v zastupitelstvech tak spolupracují se samosprávami na zkvalitnění života a učí se komunikovat s vedením
městských částí při prosazování některých dobrých nápadů.

Iva Hájková, vedoucí Odboru školství, kultury, MA21

Obrázek namalovala žákyně Madlenka z I.F.

Třída 5.A se s chutí zapojila do „Větrníkového dne“
na podporu dětí s cystickou fibrózou. Úkolem bylo
větrník nejen vytvořit, ale zároveň ho vtipně a ná-
paditě použít. Bylo posláno 1 434 fotek a přestože
jsme nebyli mezi prvními, tento den nás bavil. Celá
třída si zahrála na režiséra, který musí vymyslet
celou scénu a zároveň to vše zorganizovat. Úkol to
nebyl vůbec jednoduchý, avšak nakonec se nám
podařilo přece jen zachytit pár vtipných okamžiků,
které možná pobavily nejen nás, ale i porotu.

foto archiv Rarášek
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Bude, nebo nebude líp?
Mnozí z  nás občanů projevili odpovědnost a šli
volit své obecní zastupitele. Uspěli naši favorité?
Jistě jste byli zvědaví, jak se vašim novým zastupi-
telům daří vyjednávání, kdo bude starostou, místo-
starostou, radním. Tím by ale úloha voliče končit
neměla, je potřeba život v obci i nadále  sledovat 
a spoluvytvářet. Radujete se, že konečně bude líp?
Doufejme, že bude. Ve volbách úspěšné ANO má
teď velkou odpovědnost za Újezd a ta padá i na
hlavu jeho voličů. ANO má všechny předpoklady
své sliby splnit, má starostu i většinu v radě, to mi-
nulé čtyři roky nebylo. Jak se podaří slíbené věci 
uskutečnit? 
Uskuteční se personální a finanční audit úřadu?
Budou otevřená jednání  rady, jen krásné chodníky?
Už první kroky vítězného uskupení trochu zaráží -
nebyly by vyhlídky lepší ve spojení s minulým sta-
rostou? Nový starosta nemá s politickou funkcí 
a dlouhodobou prací pro obec zkušenost. Vzdělaný
a zkušený bývalý starosta byl odstaven na vedlejší
kolej. Nebyla by šance na úspěch ve spolupráci 
s ním větší? Většinu věcí,  které má staronová koa-
lice v plánu, buď s minulou radou provedl či
úspěšně nastartoval (například otvírání  úřadu,
zvětšení počtu míst ve školce), nebo měl v plánu 
a nebylo v jeho moci je změnit (např. lepší práce
úřadu). Bydlím v Újezdě, chci věřit v to nejlepší. Bez
práce nás všech, i obyčejných voličů, to nepůjde.                                

Monika Hartmanová

Nový starosta ve starých 
kolejích ?

Na můj  prosincový článek, týkající se volby místo-
starostů, reagoval hned pod tento článek nový sta-
rosta pan Růžička. Normální občan bohužel ta-
kovou možnost nemá. Kromě obrany svého nového
politického přítele J. Slezáka  uvedl, že by ocenil,
kdybych ukázal, že kromě kritiky umím ve pro-
spěch Újezda  i „skutečně něco udělat“.  Jsem moc
rád za tato slova pana Růžičky, speciálně proto, že
jsem skutečně chtěl pro Újezd něco udělat a proto
jsem se hlásil do několika výborů či komisí, namát-
kou do kontrolního výboru, či do redakční rady ÚZ.
Bohužel, byl to právě pan Růžička spolu s J. Slezá-
kém a dalšími členy RMČ,  kteří  mi neumožnili,
abych v těchto orgánech mohl pro Újezd pracovat.
Potom ale takováto veřejná výzva pana Růžičky
nejen že ztrácí smysl, ale jeví se i dosti potměšilá,
protože na jedné straně vám na RMČ neumožní čin-
nost v orgánech  pracujících pro obecní blaho a na
straně druhé vás farizejsky vyzývá, abyste pro obec
něco dělal. Dovoluji si proto touto cestou vyzvat
pana Růžičku, aby mi sdělil, jak se tedy mohu za-
pojit do práce pro obec, když mi to on spolu s dal-
šími členy RMČ znemožňuje. Rozhodně by ho pak
nemělo překvapit, že pro prezentaci  názorů za této
situace  zbývá jen ta kritika.

Ing. Jiří Lameš

Újezdský zpravodaj v novém?
Dostalo se mi do rukou poslední číslo zpravodaje 
a hned jsem byl příjemně překvapen, bylo vytištěno
na jiném papíru, velice příjemném na omak a vyšší
kvality, na kterém i lépe vypadají barevné repro-
dukce fotografií a kresleného materiálu. Konečně
jsem se poprvé nepoškrabal o tvrdé a nepoddajné
listy, na kterých byl zpravodaj doposud tištěn.
Trochu mě ale překvapilo, když jsem se podíval na
poslední stránku, že redakční rada funguje ve stej-
ném složení jako dříve. Nevím, jak se chce paní šéf-
redaktorka vyrovnat s tím, že prováděla nezakrytou
cenzuru a dávala minulému vedení úřadu číst a ne-
chat si schvalovat články, které byly pro něj nepří-
jemné. Mám s tím totiž osobní zkušenost, kdy mně
byl ze 4 článků, které jsem v poslední době dal 
k otištění, otisknut pouze jeden, a to ten nejméně
důležitý a ještě v pozměněné podobě. Tím se k ob-
čanům nedostaly určité informace, které byly pro
ně jistě zajímavé. Byl jsem dlouholetým šéfredakto-
rem zpravodaje, ale takovéto machinace se články
přispěvovatelů jsem si nikdy nedovolil. Pouze, když
článek obsahoval hrubé urážky a sprostá slova,
jsem zveřejnění článku nedoporučil, ale redakční
rada kontaktovala autora, aby příspěvek přepraco-
val s tím, že mu ho posléze uveřejní, tak by měla vy-
padat dobrá redakční práce a služba občanům!

Hodně štěstí a zdraví v roce 2015
přejí Všem občanům Újezda nad Lesy 

za Svobodné 
Jaroslav Jeníček (zastupitel), 

Jakub Voneš (kontrolní výbor) 
a Martin Košut (finanční výbor).

Podpoříme Vaše akti-
vity - ozvěte se nám
Centrum pro rodinu Zastávka přichází s novým
projektem JÁ A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU. 
Tento projekt dává příležitost zajímavým start-
upům, se kterými rodiče na MD/RD začínají, nebo
těm, kteří chtějí své fungující aktivity rozšířit do
naší městské části Praha Kyje. Přijďte k nám do 
ZASTÁVKY, Šimanovská 47 (Kulturní dům).
Nabízíme prostor, zázemí a podporu pro organi-
zování volnočasových či vzdělávacích aktivit pro
děti a rodiče. Můžeme nabídnout za nepatrnou
cenu (ceník je na našich webových stránkách):
� Hernu, kancelářské prostory, malý i velký sál
� Hlídáni dětí od jednoho roku v době, kdy je 

herna otevřená
� Připojeni k internetu
� Zapůjčení notebooku
� Zázemí (káva, čaj, voda)
� Kooperace s propagací (mailing list, Neposedné 

noviny, program v lokálních zpravodajích)
Vaše nápady a dotazy pište na moji adresu 
marketa@neposeda.org
Centrum pro rodinu ZASTÁVKA, Šimanovská 47,

Praha – Kyje, www.neposeda.org

Vážení přátelé,
úspěšný vstup do nového roku,

všechno dobré, pevné zdraví, štěstí 
a spokojenost, mnoho osobních 

a pracovních úspěchů,
našim členům i všem spoluobčanům

přejí 
členky výboru Svazu postižených 

civilizačními chorobami

PF 2015

Zahrádka v lednu
Předem našeho krátkého povídání o zahrádce
přejeme všem našim členům, příznivcům, čtená-
řům těchto řádků  a všem občanům naší obce do
nastupujícího roku 2015 zdraví, pohodu a klidné
dny. 
Leden je přípravou na  jarní měsíce. Při prohlídce
zahrady a plánování, kde co nasadíme, vždy do-
chází i k tomu, že některé stromy či keře musíme
vykácet, nečekejte na jaro, kdy se nakupí naléhavé
práce a odstraňte je již v lednu za příznivého 
počasí. Uklidíte si zahradu a zbavíte se velkého
množství choroboplodných zárodků a také
mnoha  škůdců.
Při obnově výsadby, zejména u malých zahrádek,
dejte šanci ovocným sloupovitým stromům.   
Tyto stromy mají velmi úzký štíhlý růst, který není
získán speciálním řezem, je již v genech. Také jsou
nízké, čili si je může pořídit i méně zkušený pěsti-
tel, nestříhají se. Dospělý strom má kmen, ale
nemá tradiční rozvětvení do koruny. Drobné vě-
tévky, které nesou plody, vyrůstají přímo z tohoto
kmene. Postranní větve se vyvinou pouze tehdy,
když se vrchol ustřihne. Přes minimální rozměry
dávají mimořádně bohatou úrodu. Mohou se
sázet velmi blízko u sebe, doporučená min. vzdá-
lenost 1 m mezi jednotlivými stromy  a řady  ve
vzdálenosti 3 m. Nejedná se pouze o jabloně 
a hrušně, s těmi se začínalo, ale můžeme si již kou-
pit  třešně, slivoně, meruňky a broskve. Vždy
dbáme,  aby stromky měly visačku s původem, od-
růdou a tzv. podnoží (čili částí odpovědnou za ko-
řenovou část). Moderní odrůdy velmi dobře
odolávají častým chorobám, je to již běžný druh
stromku, a tak i cena je příznivá. 
A jedna prosba, v mrazivých dnech s pokrývkou
sněhu nezapomínejte na ptactvo, jsou to doktoři
našich zahrad, krmte pouze doporučeným  krmi-
vem, nikdy ne čerstvým pečivem, chlebem, bram-
bory, knedlíky, to je jejich smrt. Nejlépe  je koupit
již připravenou směs s velkým podílem slunečni-
cových semen. 
Objednávka sadbových brambor
Kdo jednou zkusil vypěstovat  vlastní brambory,
nemůže přestat a sází každý rok.  Tak jako každý
rok, zajišťujeme pro všechny zájemce sadbu bram-
bor, objednávky do 20. ledna 2015 na telefonních
číslech  :

př. Mach Petr 606 190 402
př. Exnerová Blanka    281 971 101

Je možno objednat: velmi rané, rané, polorané 
i červené, polopozdní. Po tomto termínu nemů-
žeme zaručit požadovanou odrůdu, ani množství.  
Další informace na www.kvetyujezda.ic.cz 
Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy Blanka Exnerová  

Životní prostředí na Rohožníku
už zase dostává na frak
Sídliště na Rohožníku bylo postaveno v 70tých le-
tech min. stol., tedy za tzv. totality. Mělo cca 800
bytů a veškerou občanskou vybavenost ( obchody,
školky, restauraci apod.) Architektura nic moc, ale
budovy zapadly do svažitého terénu a svojí výškou
ho kopírovaly. Od konce 90tých let ovšem za vlády
ČSSD a ODS na úřadě došlo k neskutečnému rozvoji
v rozporu s revitalizačním plánem sídlišť, jak je uve-
den v územním plánu HMP. Došlo k divokému roz-
šíření o třetinu bytů – více než 300, a z toho ply-
noucí navýšení o 300 aut, téměř 1000 obyvatel, zá-
těže kanalizace (přetížení je zdrojem výtoků v Klá-
novickém lese), nárůstu počtu dětí do škol a školek
apod. V roce 2010 konečně naše zastupitelstvo při-
jalo po anketách s občany rozhodnutí skončit s di-
vokým rozvojem obce.
Prásk, a rozvíjí se další výstavba a likvidují se zelené
plochy a hřiště, které si vybudovali občané svépo-
mocí. Další navýšení obyvatel, aut, zatížení kanali-
zace, škol a školek atd.
Komise územního rozvoje ani minulé zastupitelstvo
nikdy nedalo souhlas k výstavbě. Naopak, byl zpra-
cován návrh na revitalizaci oblasti v souladu 
s územním plánem HMP, rozšíření zeleného pásu
na hranici katastru a odstínění sídliště od budoucí
přeložky silnice č.12, vybudování sportovní plochy
a další.
Pro informaci, vím o čem píši, v oblasti pobývám od
r.1981. Co na to nová koalice? Prostě to zaražte!
Pozor, obyvatelé Rohožníku tvoří třetinu Újezda 
a voličů.

L. Polák, Rohožník

HODINOVÝ MANŽEL
drobné opravy a údržba domácností, 

pomoc na  zahradě a další služby. 
Slevy pro stálé zákazníky a seniory. 
Doprava po Újezdě nad Lesy zdarma. 

Další informace na uvedených kontaktech. 
www.domaciopravy.cz   

petariha@email.cz                       Tel.   733 541 242

BMS REKON, s.r.o.
stavební firma

• 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

STAVEBNÍ PRÁCE
CELKOVÉ REKONSTRUKCE I DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ, MALÍŘSKÉ,

BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL

604 690 317
VÝRAZNÁ POSEZONNÍ SLEVA!

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

(Zde redakčně zkráceno, plné znění si přečtete 
v elektronické verzi Újezdského zpravodaje)
Raději bych psal pozitivní a pochvalné články, ale
morální devastace hodnot způsobená minulým ve-
dením radnice je natolik rozsáhlá, že její náprava
novým panem starostou ho bude stát velké úsilí 
a pevné nervy.

Pavel Švejnoha 
bývalý šéfredaktor zpravodaje a místostarosta MČ

Klidné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí a zdraví 

v roce 2015.
Těšíme se na Vás v tělocvičně či na kurtu.

TJ Sokol Újezd nad Lesy

Do redakce nám přišly moc pěkné články o be-
sedě a vycházce, konanými SPCCH. V tomto čísle
zpravodaje nám již, bohužel, nezbylo místo,  
a tak je najdete v elektronické verzi zpravodaje na
www.praha21.cz nebo v některém z příštích čísel.

- red- 

praha21.svobodni.cz

placená inzerce

Poděkování za výlet
Využívám možnosti poděkovat za báječný výlet do
adventního Hradce Králové. Cestu za uměním a ar-
chitekturou HK zprostředkovala paní doktorka
Jana Jebavá, která od založeni Újezdské akademie
v r. 2012 přednáší pro újezďany dějiny umění. Hra-
dec nám představila jako město, které se ctí a pů-
vabem přešlo od středověku do současnosti. Za-
chovalé historicke jádro na soutoku Labe s Orlicí
přechází moderními paprsčitými bulváry do prs-
tence secesní a  prvorepublikové výstavby. Město
žije a dýchá i na velkorysých prostranstvích s pla-
tany, v parcích, náměstích a zákoutích ozvláštně-
ných drobnou architekturou, plastikou, či zelení.
Zdá se, že nadčasové plány rozvoje města, které vy-
mysleli vizionáři a nejlepší architekti své doby – za
všechny Josef Gočár – ctí i novodobí radní. Možná
proto se právě v Hradci Králové v r. 2013 povedla
přestavba továrny Vertex na Městskou knihovnu 
s Centrem celoživotního vzdělávání podle návrhu
akad. arch. Davida Vávry. Umístění Lavičky Václava
Havla před touto úžasnou knihovnou v letošním
roce, je onou příslovečnou třešní na dortu. Díky

PhDr. Janě Jeba-
vé za den vrcho-
vatě naplněný
informacemi,
inspirací a zá-
žitky!

Zita Kazdová, 
účastnice 
zájezdu :-)

Mikulášská zábava 
v restauraci Na Hřišti
V sobotu 13 . 12. 2014 uspořádal  FK Újezd nad  Lesy
ve spolupráci s vedením restaurace Na Hřišti a hu-
dební skupinou Boudaři každoroční tradiční Miku-
lášskou zábavu. V pohodovém prostředí restaurace,
při dobrém jídle a pití s výbornou obsluhou, byla
navozena příjemná předvánoční atmosféra. Legen-
dární újezdská skupina Boudaři  provázela hosty
svojí všestrannou hudební produkcí celý večer. Ne-
odmyslitelnou součástí byla i návštěva Mikuláše,
anděla a čerta. Čestným hostem byl náš starosta
Zdeněk Růžička, který zde strávil příjemný a poho-
dový večer.  Akce byla velmi zdařilá a všichni jsme
se rozešli s přáním všeho nejlepšího do nového
roku 2015. Všem organizátorům děkujeme.

text a foto Iva Šimková
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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

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců

vinylové podlahy - plovoucí, lepené
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492

tel. 281 971 284, 603 523 210
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

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

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

Zajistím povolení staveb (i dodatečné)
Nabízím  kompletní  inženýrskou činnost, tj. projednání všech

stavebních záměrů se stavebním úřadem.

Ing. Hana Javašova 

tel. 721 209 532       email: stavbaporadenstvi@email.cz

FIRMA V H. POČERNICÍCH HLEDÁ ŠIKOVNÉ 
A SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍKY K TŘÍDĚNÍ

TISKU, DENNÍ NEBO NOČNÍ SMĚNY, 
NÁSTUP IHNED NEBO DOHODOU

VÝDĚLEK MOŽNÝ AŽ 18 TISÍC BRUT.
T: 602 441 843

DOUČÍM, trpělivě VYSVĚTLÍM, 
dodám SEBEDŮVĚRU

FYZIKA, MATEMATIKA, informa�ka, anglič�na.
Profesorka gymnázia s dlouholetou praxí.

Po dohodě i u vás doma. Tel.: 608 530 800

Hledáte zubního lékaře?

S rozšířenou kapacitou 

provozu nabízíme možnost

registrace v zubní ordinaci

Onšovecká 1280 Újezd nad Lesy.

MDDr. Adam Svačina

Telefon: 
281 973 340
773 968 674

Smlouvy s pojišťovnami 
111, 207, 211  

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

Těšíme se na Vaší návštěvu

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO
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AKČNÍ NABÍDKA!!!
pro info o ceně kontaktujte makléře
makler24@seznam.cz
+420 605 433 434

Advokátní kancelář Mgr. Iva Svobodová
Leštínská 12, Praha 9-Horní Počernice
Mobil: 602 621 719 Tel: 224 25 27 67 
poskytuje právní služby zejména v oblastech práva občanského:
právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní právo, exekuce, správní řízení,
zastupování před soudy, advokátní úschovy, ověřování podpisů 
Pracovní doba:  9,00 – 18,00 hod., i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice:
2., 4., 5. 2. 2015 vždy  17-19 h

LYŽAŘSKÝ SERVIS NA BLATOVĚ
Nabízíme veškeré služby lyžařům:

Otevírací doba:            po – pá           17.00 – 20.00
Kontakt: tel: 281 970 262; 606 927 106 www.sweb.cz/horson

• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání

• montáž běžeckých vázání
• broušení hran i skluznic
• opravy skluznic

Prodej ŘRD Újezd nad Lesy,
5+kk, pozemek 180 m2, 

Podlužanská ul.

Prodej RD Zeleneč,
2+kk a 3+kk, 

pozemek 487m2, 
Dunajevského ul.

Novinky v podávání inzerce: Inzerci je možno objednat elektronicky na základě formuláře, umístěného na adrese 
http://www.praha21.cz/sluzby-a-informace/ujezdsky-zpravodaj/prijem-inzerce.html


