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Raráškův 2. újezdský karneval
Poslední listopadovou sobotu byli v Újezdě nad Lesy spatřeni námořníci, princezny, rytíři,
létali zde motýlci a k vidění bylo i nejedno zvířátko. A všichni mířili k polyfunkčnímu domu,
respektive do jeho sálu v prvním patře.

To se snaží zjistit občanské sdružení Neposeda ve spolupráci s městskou částí. V průběhu ledna budou v mateřských
školách a základní škole k dispozici dotazníky, o jejichž vyplnění Vás prosíme. Můžete je vyplnit také z pohodlí svého
domova prostřednictvím internetových stránek organizace Neposeda (www.neposeda.org) nebo městské části
(www.praha21.cz). Smyslem tohoto šetření je ušít rodičům služby na míru. Ty budou dostupné v Centru pro rodinu,
které se Neposeda chystá v Újezdě nad Lesy otevřít.
Zapojte se do dotazníkového šetření i Vy! Váš názor nás zajímá!

Milí čtenáři,
vítejte v novém roce, o němž (naštěstí)
dopředu nevíme nic a svá očekávání
sestavujeme z posbíraných informací
smíchaných s vlastní zkušeností.
Jaká očekávání přivedla před dvěma
tisíci lety tři mudrce z Núbie, Tarsu a Sáby
do malého Betléma v Judsku? Složité vý-
počty a zkušenost starověkého orientu
je vedly dlouhou cestou k místu narození
mocné-ho krále. Místo paláce ale našli
jeskyni a místo královského dvora chu-
dou rodinu s novorozenětem. Přesto po-
klekli a vzdali královský hold malému

Milí spoluújezďáci,
bydlím v Újezdě již čtyřicet let a při-
znávám, že do svého zvolení jsem se
o dění kolem sebe příliš nezajímal.
Tedy krom občasného nadávání
a remcání na silnice, kanalizaci atd.
Nyní se to snažím napravit a místo
kritizování přiložit ruku k dílu. Jsem
v komunální politice nováčkem a vy-
slalo mě do ní „vykřížkování“ z ne-
volitelného místa. Snažím se tedy
nezklamat ty, kteří mi důvěřují

Zdraví a štěstí v roce 2012 přejí všem v Újezdě nad Lesy
žáci a učitelé Masarykovy ZŠ

A co že se ten den dělo? To občan-
ské sdružení Rarášek připravilo pro
újezdské děti již druhý karneval.
Zájem o lístky byl tak veliký, že
během jediného
dne byly lístky na
odpolední karneval
vyprodány. Díky
rychlému jednání s
Městským úřadem
a jeho finanční po-
moci, tak mohly
proběhnout karne-
valy v jeden den
rovnou dva, na
které se přišlo po-
bavit více než 180
dětí. Oba karnevaly
přišel zahájit pan
starosta Pavel Rou-
šar, kterému se na
začátku odpoledního karnevalu pod-
ařilo roztancovat celý sál dětí a do-
konce i rodičů!
O zábavu dětí se po celý den starala
pětice klaunů, kteří naučili děti
různé tanečky, ukazovací písničky,
připravili pro děti soutěže, tombolu
a vůbec spoustu zábavy. Velkým zpe-
střením bylo dopoledne vystoupení
baletní školy Arabesky a odpoledne
přišly ukázat svůj um roztleskávačky
běchovické Včelky. A svá tajná
kouzla a čáry přišel dětem předvést
i mladý újezdský kouzelník Pavel

Wurcel, který ač ještě školou po-
vinný prý kouzla ve škole raději ne-
používá. Ve dvou vystoupeních
během každého karnevalu ukázal

nepochopitelná kouzla a čarovat mu
pomáhaly i některé děti.
Jelikož by se našim klaunům jen ve-
lice těžce volila nejlepší maska, tak-
ticky tento nelehký úkol přenechali
porotě z řad rodičů. Při každém kar-
nevale vždy vyhrálo 5 masek, na kte-
rých byla většinou oceněna dlouhá
domácí příprava s přípravou masky.
Mezi výherci jste mohli zahlédnout
krásného ježečka se spoustou bodli-
nek dokonce i s jablíčkem, nanuka
Magnum k nakousnutí, krásnou ča-
rodějnici, zabalenou mumii či na vás

vyskočili králíci z obrovského klo-
bouku. Ale odměnu si odnesla úplně
každá maska a to zcela zaslouženě.
Vždyť všechny masky byly opravdu

krásné, děti úžasně
tančily a vydržely
celé 3 hodiny nabi-
tého programu.
A tak usměvaví
klauni po celoden-
ním karnevalovém
maratonu byli sice
hodně unaveni, ale
i moc spokojeni, že
tolik dětí ten den
mělo stejně velký
úsměv na tváři jako
oni!

Fotografie z odpo-
ledního karnevalu,

si můžete prohlédnout na: http://ra-
rasek1.rajce.idnes.cz/. Pokud se
někdo chcete podělit o své karneva-
lové fotografie nebo máte zájem o
zasílání informací o našich akcích,
pište na iva.taske@seznam.cz

Občanské sdružení Rarášek se bude
těšit zase na konci května, kolik dětí
přijde do újezdského lesa pomoci 7
skřítkům s jejich tajnými úkoly na
CESTĚ ZA POKLADEM SKŘÍTKŮ IV..

Helena Gottwaldová

Ježíši, v němž poznali odpověď na svou
cestu a svá očekávání.
V západokřesťanské tradici se slaví svátek
oněch učenců z Východu - Tří králů -
6. ledna. V ten den se křídou na veřeje
píšou začáteční písmena latinského po-
žehnání C (K)+M+B, děti chodí koledovat
a v moderní historii probíhá tradiční tří-
králová sbírka na pomoc lidem v nouzi.
Nejenom historie a změny, kterými dnes
prochází Evropa, ale i každodenní realita
naší republiky se promítají do života kaž-
dého z nás. Vzpomněli jste si při slavnost-
ním přípitku, že od roku 2001 se 1. leden

u nás neslaví jen jako začátek nového
roku, ale také jako státní svátek - Den ob-
novy samostatného českého státu? Před
dvaceti lety, 31. prosince 1992 o půlnoci,
totiž přestal existovat společný stát
Čechů a Slováků, jehož trvání bylo 74 let,
dva měsíce a tři dny.
1. ledna 1993 pak vznikly ve střední
Evropě dva nové samostatné státy -
Česká a Slovenská republika.
Pokojný nový rok České republice, ma-
lému Újezdu uprostřed ní a všem, kteří
v něm žijí

přeje redakce

Jaké jsou potřeby rodin s dětmi
v Újezdě nad Lesy?

a z toho mála volného času který
mám, věnovat podstatnou část obci.
Co mě pozitivně překvapilo, (zejmé-
na po negativních zkušenostech
s napjatou a nepříliš konstruktivní
atmosférou na jednáních zastupitel-
stva), je intenzivně pracovní atmo-
sféra v Radě a snaha všech radních
a starosty s maximálním nasazením
pracovat ve prospěch obce. Snad
i proto mezi námi nedochází ke kon-
fliktům a sporům a jen vzácně se
stane, že bychom se neshodli na

způsobu řešení daného problému.
Vzhledem k tomu, že je na přelomu
roku čas trochu rekapitulovat, bych
vás rád seznámil s některými našimi
úspěchy i neúspěchy, viděno z mého
pohledu:

Majetek a finance
- razantní snížení finančních limitů
pro výběrová řízení výrazně omezuje
možnosti korupce a klientelismu. Vý-

pokračování na straně 7

„Znovu a znovu je třeba si připomínat, že demokracie nespočívá jen v určité struktuře institucí, ale též
v duchu, lidském duchu, smyslu a ideálech, jimž má tato struktura sloužit.“

Václav Havel 5.10.1936 – 18.12.2011
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Informace z úřadů

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské a.s.

Dne 22. 12. od 14:30 do 17:00 hod bude zapar-
kovaná před místním úřadem dodávka Praž-
ské plynárenské, kde si můžete vyřídit potřeb-
né záležitosti související s odběrem plynu.
Podrobné info se dozvíte na tel:
267 175 174, 202.

SBĚRNÝ DVŮR
Městská část Praha Běchovice

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

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

Občané mohou odevzdávat zdarma následu-
jící druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti
atd.), elektrošrot (pračky, televize, rádia, spo-
ráky, počítače, videa atd.), kovový odpad, dře-
věný 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

Martina Nejtková, OŽPD

Máme radost, že potěšíme někte-
ré spoluobčany
Komise pro sociální a občanské záležitosti,
jako každý rok, obdarovala seniory, kteří
v hojné míře využívají služeb pečovatelské
služby a vybrané členy Svazu postižených
civilizačními chorobami. Předali jsme vá-
noční balíčky a jako překvapení stolní ka-
lendář s blahopřáním do roku 2012.
V kalendáři jsou zobrazeny dobové foto-
grafie okolních obcí. Na úvodní stranu se
podařilo zařadit fotografie Újezda nad Lesy
se stručnou historií a kontakty.
Doufáme, že jsme tímto dárkem potěšili
a přejeme všem občanům hodně zdraví
a osobní spokojenosti v roce 2012.
Děkujeme všem, kteří využívají podporu
pečovatelské služby, a těšíme se na další
spolupráci.

Za KSOZ
Bc. Radka Lipanovičová

Jitka Heřmánková

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob
se směsným komunálním odpadem budou
odváženy při pravidelném svozu od 25. 12.
2011 do 28. 2. 2012. Prosíme občany, aby
vánoční stromky odkládali vedle nádob na
směsný komunální odpad, aby nedochá-
zelo ke snižování kapacity objemu nádob
pro ostatní odpad. Vánoční stromky ne-
patří na stanoviště separovaného odpadu
ani na stanoviště nádob směsného komu-
nálního odpadu umístěných v domech, -
popřípadě vnitroblocích, kde se provádí
vynáška nádob přes prostory objektu.
V tomto případě odkládejte vánoční
stromky před objekt, na místo přistavení
nádob k výsypu.

Stavební úřad informuje
V souvislosti s uváděním zákona č. 111/
2009 Sb. (zákon o základních registrech) do
praxe upozorňujeme stavebníky, že sou-
částí oznámení o užívání stavby nebo žá-
dosti o vydání kolaudačního souhlasu pro
stavbu, která je předmětem evidence v ka-
tastru nemovitostí, je též geometrický plán
potvrzený katastrálním úřadem pro hl. m.
Prahu doplněný o polohu definičního bodu
stavby podle ust. § 121, odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. (stavební zákon).
Pokud stavbou vzniká nová budova, které
se přiděluje číslo popisné, případně číslo
orientační, zajišťuje jeho přidělení u odbo-
ru živnostenského a občanskosprávního
MHMP podle § 121, odst. 2 stavebního zá-
kona stavební úřad.

Ing. Jan Kupr
Stavební úřad Praha 21

Zcela zásadní informací je, že úřad v Újezdě nad Lesy vykonává jednak
samostatnou působnost a jednak je jedním z 22 úřadů městských části
Prahy ( z celkových 57), které Magistrát svěřil přenesenou působnost.

Samostatná působnost je takové řízení městské části, při němž ale-
spoň o některých svých záležitostech rozhoduje městská část sama au-
tonomním způsobem, tedy „spravuje se sama“. Odbory se samostatnou
působností podléhají obecní samosprávě, tedy voleným zástupcům MČ.
Činnost se dotýká všech oblastí života MČ, jako je zejména územní roz-
voj, doprava, výstavba, školství, kultura, správa majetku a další. Při
plnění těchto svých úkolů úřad chrání veřejný zájem příslušné městské
části, který je vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
Náklady na výkon samostatné působnosti hradí Městská část (Újezd nad
Lesy) ze svého rozpočtu.

Odbory se samostatnou působností:
1. Kancelář starosty a tajemníka, tel. 281 012 913
tajemník Vladimír Saitz, e-mail: vladimir.saitz@praha21.cz
Řídí samosprávu a úřad, tajemník řídí i odbory s přenesenou působ-
ností, ale nezasahuje do výkonu jejich pravomocí.
Sekretariát starosty
vedoucí paní Iva Šimková, e-mail: iva.simkova@praha21.cz
Řídí sekretariát a podatelnu, zpracovává materiály na radu a zastupi-
telstvo, organizuje pracovní kalendář starosty, sjednává schůzky, vyři-
zuje poštu, předává úkoly.

2. Odbor sociálních věcí, tel. 281 012 954
vedoucí Bc. Radka Lipanovičová, e-mail: radka.lipanovicova@praha21.cz
Provádí komplexní zajištění sociálních služeb i prostřednictvím níže jme-
novaných oddělení. Od 1.1.2012 nebude v souladu se zákonem vyplácet
dávky hmotné nouze a příspěvek na péči.
Oddělení pečovatelské služby:
řídí Eva Hrušková, e-mail: eva.hruskova@praha21.cz tel: 281012972,
Zajišťuje obstarávání nemohoucích občanů, rozváží obědy a nákupy,
provádí koupání a pedikúru.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
řídí Jana Pokorná, e-mail: jana.pokorna@praha21.cz tel: 281012936,
Zajišťuje komplexní péči o dítě, zastupuje nezletilé u soudu, provádí še-
tření v rodině, provádí protidrogovou prevenci.

3. Odbor majetku a investic, tel. 281 012 947
vedoucí RNDr. Soňa Beroušková, e-mail: sona.berouskova@praha21.cz
Stará se o majetek MČ, o jeho opravy, zařizuje vše potřebné k výstavbě
nových budov a inženýrských sítí, řeší věcná břemena, uzavírá smlouvy.

4. Finanční odbor, tel. 281 012 916
vedoucí Ing. Vlasta Berková, e-mail: vlasta.berkova@praha21.cz
Tvoří rozpočet MČ, provádí veškeré finanční operace úřadu, zpracovává
mzdy, přiděluje finanční prostředky zřizovaným organizacím, vybírá po-
platky.

5. Odbor vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) - správy bytů
a údržby, tel.281 012 982
vedoucí Pavel Zeman, e-mail: pavel.zeman@praha21.cz
Vede veškerou hospodářskou činnost
jako jsou nájmy z bytů a nebytových pro-
stor, z inzerce, z uměleckých představení
a Zpravodaje. Zajišťuje údržbu pronají-
maných prostor, sjednává nájemní smlou-
vy, řídí nádvorní četu a stará se o svěře-
nou techniku.

6. Odbor školství, kultury, místní
Agendy 21
nově vznikl od 1. 1. 2012, zatím nemá ve-
doucího a řídí jej tajemník.
Projednává s řediteli činnost školních
a předškolních zařízení, žádá prostředky
na jejich údržbu a rozšiřování, navrhuje
platy a odměny ředitelům, tvoří směrnice
pro přijímání dětí do MŠ a ZŠ, v oblasti
kultury tvoří plán kulturní činnosti, orga-
nizuje kulturní představení, tvoří gran-
tový program a rozděluje jeho prostředky,
spolupracuje se spolky a zájmovými sku-
pinami.

Veřejná správa MČ Praha 21

představujeme úřad MČ Praha 21
Při veřejných besedách a shromažďování námětů od újezdských občanů opakovaně padla otázka: „co vlastně
ten újezdský úřad dělá?“. Vyšla najevo zajímavá skutečnost, že ačkoli je újezdský úřad nepřehlédnutelnou
budovou a pracovištěm, jehož služby denně využívají desítky občanů, málokdo má alespoň základní před-
stavu o jeho struktuře a práci.
Požádali jsme proto pana Saitze, tajemníka újezdského úřadu, aby pro naše čtenáře připravil průvodce
úřadem, čili „návod k použití“.

Přenesená působnost je vykonávání státní správy, kterou stát v urči-
tém rozsahu přenesl na městskou část. Jednotlivé odbory s přenesenou
působností, které jsou součástí úřadu v Újezdě, jsou řízeny příslušnými
ministerstvy a tuto činnost vykonávají pro celý obvod Praha 21 ( Újezd,
Běchovice, Koloděje, Klánovice). Nadřízeným a odvolacím orgán je pří-
slušný odbor Magistrátu, a újezdská samospráva nemůže zasahovat do
výkonu této přenesené působnosti státní správy. Na výkon přenesené
působnosti stát poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu, což hradí
okolo 50% nákladů, zbytek dotuje Újezd ze svého rozpočtu.

Odbory s přenesenou působností
1. Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD), tel. 281 012 944
vedoucí JUDr. Vladimíra Kozáková,
e-mail: vladimira.kozakova@praha21.cz
Péče o životní prostředí včetně přestupků, péče o zeleň, kácení stromů,
nakládání s odpady, péče o ovzduší.
V oblasti dopravy řeší dopravní situace v MČ, dopravní obslužnost, par-
kovací povolení, výjimky ze zákona, objízdné trasy u staveb, čistotu ko-
munikací.
V oblasti péče o životní prostředí i v oblasti dopravy vykonává OŽPD
částečně také samosprávnou činnost.

2. Odbor stavební úřad (SÚ), tel. 281 012 940
vedoucí Ing. Jan Kupr, e-mail: jan.kupr@praha21.cz
Vede stavební řízení od stavebního povolení po kolaudaci.
Oddělení územního rozhodování a dopravních staveb
vedoucí Ing. Helena Kopecká, tel. 281 012 938,
helena.kopecka@praha21.cz
Rozhoduje o umisťování staveb, stavebních řízení dopravních staveb
včetně kolaudace.

3. Živnostenský odbor, tel. 281 012 94
vedoucí Ing. Zuzana Voříšková, e-mail: zuzana.voriskova@praha21.cz
Evidence živnostníků, vydávání živnostenských listů, povolování živ-
ností, kontroly podnikatelských subjektů, obsluha CzechPoint – vydá-
vání výpisů z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis
z katastru nemovitostí, konverze dokumentů z datových schránek.

4. Odbor občansko správní, tel. 281 012 951
vedoucí paní Zdena Vodová, e-mail: zdena.vodova@praha21.cz
Matrika – ověřování, osvědčení o státním občanství, narození, úmrtí,
sňatky, registrované partnerství.
Oddělení OP a cestovních dokladů – vydává občanské průkazy, cestovní
doklady, vede evidenci obyvatelstva, přihlašuje k trvalému pobytu.

Úřad práce
Na úřadě MČP21 sídlí detašované pracoviště Úřadu práce Praha,
tel: 950 178 987
vedoucí paní Pavla Jakubcová, e-mail: pavla.jakubcova@aa.mpsv.cz
Vyplácení dávek hmotné nouze, příspěvku na péči – do 31. 12. 2011
vyplácel odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 a dávky státní sociální pod-
pory – rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné, pěstounské
dávky a další.

Na závěr tohoto přehledu důležitá informace - Úřad MČ Praha 21 je tu pro vás!
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
telefon: 281 012 911
e-mail: podatelna@praha21.cz
web: www.praha21.cz

Starosta MČ Praha 21: RNDr. Pavel Roušar

Tajemník úřadu MČ Praha 21: Vladimír Saitz

Úřední hodiny:

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
PÁ: 8:00 - 12:00

Zpracoval tajemník ÚMČ Praha 21 pan Vladimír Saitz, redakčně upraveno.
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Jak dál v procesu místní
Agendy 21

v MČ Praha 21 v roce 2012

Změny zákona
o občanských průkazech

od 1. ledna 2012

Jak plníme rozpočet
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás informoval o stavu hospo-
daření naší městské části za první tři čtvrtletí roku 2011. Osobně
mám z průběžných čísel velikou radost, je na nich dobře vidět, jak se
hospodaření naší MČ zefektivňuje. Dovolte mi tedy, abych se s vámi
o tyto poznatky podělil.

Poplatky za zábor veřejného prostranství

Zábory a ohraničování pozemků
při místních komunikacích

Celá řada výběrových řízení na naše
dodavatele v průběhu roku ukázala,
že má smysl hledat dále vnitřní re-
zervy. Například poslední výběrové
řízení na úklid sněhu v zimním
období ukázalo, že lze sníh uklízet
i o desítky procent levněji, než za
kolik bylo vysoutěženo v předcho-
zích letech. Díky tomu jsme schopni
letos za stejný balík peněz uklízet
sníh z ulic ve větším rozsahu, než na
jaký jsme byli dosud zvyklí.

Příjmy městské části za prvních
devět měsíců dosáhly celkové částky
73 162 266 Kč, což činí 73,92% cel-
kových předpokládaných příjmů pro
tento rok. Nejvýznamnější příjmy

tradičně plynuly jako neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu a roz-
počtu Hl. m. Prahy v celkové výši
53 830 000 Kč. Další významný pří-
jem rozpočtu je daň z nemovitostí
v celkové výši 5 612 610 Kč, správní
poplatky v celkové výši 1 415 700 Kč,
poplatky za provozování výherních
hracích přístrojů ve výši 493 901 Kč.
Další příjmy tvoří poplatky za psy,
příjmy z pronájmů našich nemovi-
tostí, příjmy za poskytování služeb
a výrobků, příjmy za úroky z vkladů
a další.

Výdaje naší městské části dosud či-
nily 54 584 647 Kč z předpokláda-
ných 109 434 800 Kč. Výdaje jsou
tedy plněny z 49,87% oproti celko-
vým plánovaným. Tento údaj je však
zkreslený, protože prostředky nejsou
čerpány během celého roku lineár-
ně. Investice jsou profinancovány
většinou až na konci kalendářního
roku. Největší výdaje naší městské

části jsou: příspěvky našim příspěv-
kovým organizacím (základní škola,
mateřské školy, občanská sdružení)
v celkové výši 10 203 096 Kč, činnost
místní správy celkem 25 005 108 Kč,
vyplacené sociální dávky celkem
11 776 226 Kč a na opravu a údržbu
silnic bylo uvolněno 1 818 180 Kč.

Pro zajímavost, na platy a odměny
členů zastupitelstva bylo za tři kvar-
tály vydáno 1 213 637 Kč, což je
pouze 51,57% z vyčleněného roz-
počtu, který v tomto případě kopí-
roval minulá léta. Došlo tedy za
prvních devět měsíců k úspoře více
než půl milionu korun.

Rozpočet naší městské části si mů-
žete podrobně prostudovat na na-
šich webových stránkách
www.praha21.cz.

Stanislav Kyzlink
místostarosta MČ Praha 21 - TOP 09

Od nového roku se budou vydávat nové typy občanských průkazů. Občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji, které nebudou mít čip. Druhý typ ob-
čanského průkazu je se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronic-
kým čipem, za jehož vystavení musí občan zaplatit správní poplatek 500,-Kč.
Oba tyto doklady budou obsahovat strojově čitelné údaje a 2D kód. Dále se
zavádí bezpečností osobní kód. Jedná se kombinaci nejméně čtyř a max.
deset číslic, kterou si občan zvolí při převzetí OP.
Podat žádost o vydání elektronických OP bude možné u všech obecních
úřadů s obcí s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu.
Žádost o vydání OP bude referent tisknout přímo s údaji o žadateli z infor-
mačního systému.
K vyřízení nového OP již nebude potřeba doložit fotografie, jako tomu bylo do-
posud, ale referent na místě pořídí digitalizovanou podobu občana. Pořízení
snímku žadatele bude tedy probíhat stejně jako u cestovních pasů. Vzhle-
dem k tomu, že je k dispozici jen jedna kabinka pro nabírání žádostí obou do-
kladů, protože pořízení nové fotokabinky nabízené státní tiskárnou cenin je
pro úřad jednak z prostorových důvodů nepřijatelné a za druhé zařízení
navíc, by musel úřad platit formou nájemného cca 11000,-Kč měsíčně, bylo
by proto vhodné, aby žadatelé o vydání nových dokladů využili i dopoled-
ních hodin k vyřízení této záležitosti.
Dále bychom vás rádi informovali, že se nově zavádí vydání OP i občanovi
mladšímu 15-ti let a státním občanům, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR.
OP bude vydán tomu, kdo si o něj požádá. Vydání není povinné. Do nových
OP se již nebudou zapisovat nezletilé děti a dále údaje o zákazu pobytu
a omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
I nadále může
správní orgán
vydávat OP
bez strojově
č i t e l n ý c h
údajů a to jen
za těchto pod-
mínek:
na šest měsí-
ců z důvodu
technické zá-
vady, katatro-
fy atd., na tři
měsíce se vy-
dává občano-
vi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, na jeden měsíc –
v souvislosti s výkonem volebního práva z důvodu ztráty, odcizení OP atd.
Stávající OP zůstávají nadále v planosti po dobu v nich vyznačenou a vydá-
vání nových elektronických OP není důvodem k jejich výměně.
Doufejme, že zavedení nových elektronických průkazů bude pro nás příno-
sem, i když podmínky pro tuto agendu jsou stísněné.

Iveta Maczanová,
Zdena Novotná,

Ilona Hlaváčková,
odbor občansko-správní

Občané, kteří využijí záboru veřej-
ného prostranství, musí platit po-
platek, který stanovuje Obecně
závazná vyhláška o místním poplat-
ku za užívání veřejného prostranství
č. 24/2003 Sb., v platném znění.

Poplatky se platí /Sazba se uvádí za
1 m ²/:
za umístění stavebního zařízení pro
provádění staveb a jejich změn a pro
skládky materiálů atd. 10,-Kč;
za umístění stavebního zařízení
u havárií inženýrských sítí, zejména
energetických, telekomunikačních,
tepelných a jiných vedení a pro sklád-
ky materiálů atd. 3,-Kč (mimo havá-
rií, jejichž výkop nepřesáhne 3 dny;
za umístění reklamních zařízení
10,- Kč;

za umístění zařízení sloužících pro
poskytování prodeje (včetně restau-
račních zahrádek sloužících k ob-
čerstvení, a to i samostatně umístě-
ných) mimo tržiště i na tržišti 15,-Kč;
za umístění zařízení lunaparků a ji-
ných obdobných atrakcí 10,- Kč;
za umístění zařízení cirkusů 10,-Kč;
za umístění zařízení sloužících pro
poskytování služeb 10,-Kč;
pro potřeby tvorby filmových a tele-
vizních děl 10,-Kč;
za umístění skládek 10,- Kč;
pro kulturní akce 4,-Kč;
pro sportovní akce 2,-Kč;
za vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro motorová vozidla 10,-Kč;
za provádění výkopových prací
10,-Kč;
za umístění dočasných staveb slou-

žících pro poskytování prodeje a slu-
žeb 10,-Kč;
pro reklamní akce 10,-Kč.

Poplatky vybírá Finanční odbor ÚMČ
Praha 21 – Mgr. Ditta Literová, tel:
281 012 920
Ten, kdo nezaplatí poplatek za zábor
veřejného prostranství, se dopouští
přestupku proti veřejnému pořádku
podle ust. § 47 odst. 1 písm. g) pře-
stupkového zákona a může mu být
uložena pokuta až do výše 50.000,-
Kč.
Upozornění:
S platností od 1. 1. 2012 je po dobu
neurčitou zrušeno prodejní místo na
veřejném prostranství u „TRAFIKY“,
ulice Toušická (Lidl).

Mgr. Ditta Literová, FO

V srpnu vznikl strategický tým MČ
složený z vedoucích odborů úřadu,
tajemníka úřadu, starosty MČ a koor-
dinátorky MA21. Podílí se převážně
na tvorbě Strategického plánu MČ
Praha 21 (S plán).
V září jsme sumarizovali výsledky
Ankety MČ, ve které se vyjádřilo 200
občanů k míře spokojenosti a po-
třebnosti v různých oblastech v MČ.
V září a říjnu se uskutečnilo šest ve-
řejných kulatých stolů na téma Škol-
ství, kultury, sportu, volného času,
Sociální a zdravotní oblasti, Dopravy,
Životního prostředí, Veřejné správy
a informovanosti, Rozvoji MČ, byd-
lení, infrastruktury, majetku.
Všechny výsledky slouží ke zpraco-
vání analýzy MČ, která je základ pro
vytvoření S plánu a určení dalšího
rozvoje MČ.
V září byla zahájena práce na novém
dlouhodobém dokumentu MČ, Stra-
tegický plán rozvoje MČ Praha 21. Za-
pojeni jsou všichni členové strate-
gického týmu (garanti jednotlivých
oblastí) i s nově vytvořenými „mi-
krotýmy“. Společně bylo v listopadu
a prosinci vytvořeno 26 SWOT ana-
lýz konkrétních oblastí (určení sil-
ných a slabých stránek, příležitostí
a hrozeb) s určením problémů, opa-
tření a aktivit.

V listopadu jsme zahájili spolupráci
se školním parlamentem ZŠ Polesná
z důvodu vytvoření „Žákovského za-
stupitelstva“.
Jak dál v roce 2012?
Zveme všechny občany na Veřejné
fórum dne 18. ledna 2012 od 17
hodin do divadelního sálu ZŠ Masa-
rykova (vchod z ulice Čentická). Do
diskuze nad dalším rozvojem MČ se
zapojí i Žákovské zastupitelstvo
a sdělí problémy MČ očima dětí.
Občané mohou diskutovat nad rů-
znými oblastmi MČ, seznámí se s vý-
sledky různých analýz MČ. Závěry
z veřejného fóra budou podkladem
pro S plán a pro zastupitele MČ.
V dubnu se zapojíme do ekologic-
kého svátku Den Země, na podzim
do Týdne mobility a Dnů zdraví. Ne-
budeme na to sami, těšíme se na
spolupráci s neziskovými organiza-
cemi nejen z MČ.
V červnu předáme k projednání a ke
schválení zastupitelům MČ nový
Strategický plán rozvoje MČ Praha
21 na desetileté období.
Všem občanům, organizacím, spol-
kům přejeme v novém roce hodně
zdraví a těšíme se na společnou spo-
lupráci.

Iva Hájková
Koordinátorka MA21

Při procházce naší městskou částí se
na veřejných prostranstvích stále
více objevují nepovolené zábory.
Jsou tvořeny různými předměty (ka-
meny, tyče, ohrazení atd..) Ohrani-
čují tak prostor mezi místní komu-
nikací a chodníkem nebo zeleným
pásem. Obyvatelé přilehlých nemo-
vitostí se tak snaží zachovat před
svými domy určitou kulturní úroveň
- zeleň, o kterou se průběžně starají.
Tato nejrůznější ohraničení však ne-
jsou v souladu se zákonem č.
13/1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích ve znění pozdějších zákonů
a předpisů. Podle ust. § 29 tohoto zá-
kona – pevné překážky (kamenné,
betonové sloupky, sloupy nadzem-
ního vedení, stromořadí, poutače
a zařízení pevně spojená se zemí)
podléhají povolení silničního správ-
ního úřadu po projednání s vlastní-
kem dotčené komunikace a se sou-
hlasem příslušného orgánu Policie
ČR. Povolení lze vydat za předpo-
kladu, že nebude ohrožena bezpeč-

nost silničního provozu a že žadatel
o vydání povolení zajistí na svoje ná-
klady všechna potřebná opatření.
Z hlediska místních poplatků (§4, zá-
kona č. 565/1990 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů) se poplatek za
užívání veřejného prostranství vy-
bírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, čímž se rozumí všech-
ny, ulice, náměstí, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru. To znamená, že poplatek
zásadně platí ten, kdo veřejné pro-
stranství zvláštním způsobem užívá
a má patřičná povolení. Je povin-
ností každého občana zábor ohlásit.
V případě, že tomu tak není, jsou
vlastníci povinni odstranit tyto
pevné překážky na svůj náklad ve
lhůtě stanovené silničním správním
úřadem. Po marném uplynutí sta-
novené lhůty je vlastník silnice nebo
místní komunikace oprávněn od-

stranit pevnou překážku na náklady
jejího vlastníka.
Jako pevné překážky mohou být po-
užívány pouze tzv. City bloc–bloky,
květníky, kužele (viz obrazové ukáz-
ky), které jsou schváleny Minister-
stvem dopravy k používání na po-
zemních komunikacích ČR s nejvyšší
povolenou rychlostí do 50 km/h.
Je třeba si uvědomit, že takto prove-
dené (nepovolené) úpravy na veřej-
ných prostranstvích mohou ohro-
žovat řidiče (poškození auta), ale
i chodce (při špatné viditelnosti - ne-
bezpečná překážka atd.).
Naše městská část průběžně plánuje
a rekonstruuje místní komunikace,
přičemž jejich výběr a pořadí je pro-
váděn na základě schválení a roz-
hodnutí Rady městské části Újezd
nad Lesy. Rozsah prováděných
oprav je dán finančními možnosti
rozpočtu městské části a přiděle-
nými finančními prostředky.

Mgr. Ditta Literová
finanční odbor
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Grantové programy MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy

pro rok 2012
Zastupitelstvo MČ Praha 21 vyhlašuje GRANTOVÉ PROGRAMY, které jsou sou-
částí GRANTOVÉHO SYSTÉMU MČ na rok 2012:
Grantové programy:
1. Kultura, osvěta, vzdělávání
2. Prevence kriminality a užívání návykových látek
3. Ekologie a životní prostředí
4. Občanská a sociální solidarita
5. Sportovní aktivity
6. Organizace akcí újezdského kalendáře

Žádosti o granty jsou přijímány od 9. ledna do 10. února 2012 prostřednic-
tvím podatelny Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9
nebo poštou na stejnou adresu (rozhodující pro podání je datum poštovního
razítka). Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Grantový
program s uvedením názvu a Neotevírat!
Seminář pro předkladatele projektů se koná v pondělí dne 16. ledna 2012
od 17:30 hod. v zasedací místnosti úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická 260,
Praha 9 - Újezd nad Lesy.

Předkladatelem může být:
• právnická osoba (nezisková organizace - obecně prospěšná společ-

nost, občanské sdružení, nadace, nadační fond, tělovýchovná jed-
nota, nezisková organizace církve, škola nebo školské zařízení aj.
příspěvková organizace kraje či města, jiná organizace prokazatelně
nekomerčního charakteru)

• skupina osob nebo jiná občanská iniciativa
• poradní komise RMČ Praha 21

Pro rok 2012 je hlavním tematickým okruhem podpora zdraví, zdravého ži-
votního stylu, mezigeneračního propojování nejrůznějších aktivit či skupin
a v neposlední řadě propojování aktivit nejrůznějších organizací a spolků.
Tyto aktivity by měly být zaměřeny na cílové skupiny např. děti, mládež, se-
nioři, rodinu a to se zcela konkrétním záměrem a motivací ke společnému
propojování těchto cílových skupin.

Cílem je
• motivovat veřejnost ke zvýšení zodpovědnosti za vlastní zdraví

a kvalitu životního prostředí
• posilovat zdravotně i sociálně prospěšné návyky (např. pravidelný

pohyb, aktivní trávení volného času, udržování místní komunity).
• motivovat veřejnost k větší účasti na společně organizovaných

akcích pořádaných v Újezdu nad Lesy
• prohlubovat aktivní spolkovou činnost
• navazovat mezigenerační a vzájemné spolkové či sociální kontakty

Úplné znění Grantového systému je uveřejněno na www.praha21.cz nebo je
k dispozici u kontaktní osoby paní Hany Kořínkové, tel.: 281 012 948, e-mail:
hana.korinkova@praha21.cz. V něm naleznete detailní rozpis jednotlivých
Grantových programů, způsob hodnocení jednotlivých žádostí a postup při
vyúčtování projektu.

Harmonogram grantového řízení:
Vyhlášení grantového programu 2. ledna 2012
Přijímání žádostí od 9. ledna do 10. února 2012
Evidence přijatých žádostí

a jejich formální kontrola od 9. ledna do 10. února 2012
Hodnocení žádostí Grantovou komisí únor 2012
Schválení radou MČ Praha 21 do poloviny března 2012
Uveřejnění výsledků, uzavírání smluv,

výplata finančního příspěvku březen 2012

Iva Hájková, koordinátorka MA21

Změny na odboru sociálních
věcí ÚMČ Praha 21

Z důvodu Sociální reformy I. došlo od 1. 1. 2012 k přechodu agend dávek
hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením
a posuzování nároku a vydávání průkazek ZP, ZTP a ZTP/P z odboru sociál-
ních věcí Úřadu městské části Praha 21 na Úřad práce České republiky.
Agendy od 1. 1. 2012 vyřizuje pro územní obvod Praha 21 kontaktní praco-
viště Úřadu práce České republiky na adrese ÚMČ Praha 21, Staroklánovická
260, Praha 9 - Újezd nad Lesy, přízemí, budova A, tel: 950 178 985-988.
Od 1. 1. 2012 Úřad práce ČR vyřizuje nejen nově podané žádosti po tomto
datu, ale převzal i řízení o žádostech již zahájených v roce 2011 odborem so-
ciálních věcí Úřadu městské části Praha 21 a tato řízení dokončí.

Úřední hodiny kontaktního pracoviště Úřadu práce jsou shodné s úředními
hodinami ÚMČ Praha 21:
Po, St 8 – 12 13 – 17.30
Pá 8 – 12
Út, Čt nejsou úřední dny
Kanceláře Odboru sociálních věcí jsou přesunuty do 1. patra budovy B –
vstup bočním vchodem z ulice Hulické.
I nadále vykonáváme sociální práci s rodinami, jedinci, občany zdravotně po-
stiženými a seniory a pomáháme jim při řešení obtížných životních situa-
cích. Na odboru můžete požádat i o poskytování pečovatelské služby pro
seniory.

Bc. Radka Lipanovičová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Stromořadí kolem nás
Po letitém úsilí o vysazování nových
stromů, což v Újezdě vzhledem k sí-
tím není jednoduché, se nám po-
dařilo vytvoření dalšího, nového, pěk-
ného stromořadí podél ulice Druha-
nická u hasičské zbrojnice. Díky
příznivým podmínkám zde mohly
být vysazeny již pěkné, vzrostlé, dru-
hově původní lípy. Pro tuto lokalitu
byl vybrán kultivar s úzkou, kuželo-
vitou korunou, která by ani v dospě-
losti neměla zasahovat do průjezd-
ního profilu komunikace.

Martina Kopecká, OŽPD P21

V roce 2010 byla z ušetřených fi-
nančních prostředků vysazena také
část ovocného stromořadí při obno-
vené cestě vedoucí z ulice Ježovická
k blízkému kopci. Kopci se říká Na
Skalce a býval zde velký třešňový
sad. V prosinci roku 2011 byla
v rámci obnovy jižních rekreačních
cest dokončena výsadba tohoto stro-
mořadí a bylo vysazeno zbývajících
9 ovocných stromů.

Dana Slabochová, OŽPD P21

Informace o špatném zdravotním
stavu jednotlivých stromů z bývalé li-
pové aleje na Novosibřinské jsme
přinesli v prosincovém Zpravodaji.
V souvislosti s prosincovým kácením

osmi lip, jedné břízy a jednoho javoru zpracovala Komise
životního prostředí (KŽP) společně s Odborem životního
prostředí (OŽPD) podrobnější informace o historii aleje,
o současném stavu stromů a o vyhlídkách do budoucna
a umístila je na jednotlivé stromy určené ke kácení, na po-
lyfunkční dům, do vývěsky OŽPD a na www.praha21.cz.
13. 12. byly stromy pokáceny, větve seštěpkovány a na-
kažené dřevo odvezeno k likvidaci.
Vybrané části zachovalého dřeva byly nabídnuty k řez-
bářským účelům. Pod rukama dětí i dospělých budou
vznikat umělecká díla a v plánu je též výroba nového bet-
lému pro kostel v Kolodějích.
Bohužel, dlouhodobou perspektivu nemá dalších 17
stromů, celkový stav zbytku aleje je žalostný a Újezd stojí
před zásadní otázkou obnovy alespoň částí stromořadí.
OŽPD společně s KŽP začíná připravovat mapu míst, kde
je možné vysadit vůbec nějaké stromy. Prostorové pod-
mínky, zátěž z exhalací a zasolování u hlavní silnice se
během uplynulých let zhoršily natolik, že musíme počí-
tat s tím, že lípa jako citlivý druh stromu, se už do těchto
míst nevrátí. Při postupném pokládání sítí a starší části
kanalizace v minulých šedesáti letech se zkrátka s exis-
tencí aleje přestalo počítat ...
Diskuse se proto povede o druhu nových alejových
stromů, o možném způsobu jejich zasazení i o způsobu
financování výsadby nových stromů. Jako vhodný strom
do stísněných podmínek a „do nepohody“ u hlavní se
zatím jeví habr s jehlanovitou korunou. Doufejme, že po-
stupná výsadba se podaří a díky stromům se zlepší
vzhled i kvalita bydlení podél Novosibřinské, případně
Starokolínské.

Pro čtvrtý pohled na alej nakoukneme k sousedům do
Klánovic. V listopadovém čísle jsme psali o plánované
obnově vybraných částí centrálního lipového stromořadí
podél Slavětínské. Bylo vykáceno 38 nemocných a zmr-
začených lip a dnes už je vysazeno stromořadí nové.
Nutný záchovný zásah do typické klánovické aleje byl ve-
řejností vnímán velmi emotivně, ale nové mladé stromy
snad už zahojily vzpomínku na náhle nezvykle prázdnou
ulici. Jednotlivé stromky si „kupují“ místní občané
a sponzorují tak část nákladů nutných k jejich výsadbě
a následné péči. Lípy se – na rozdíl od Újezda - do Klá-
novic vrátit mohou, protože dopravní zátěž zdaleka ne-
dosahuje té míry jako u nás, Slavětínská se nesolí a na-
lezení koridoru v předepsané ochranné vzdálenosti od
uložených sítí poskytne prostor pro mohutný kořenový
systém i korunu lípy. Přejme tedy sousedům, ať se lipám
v Klánovicích stále daří a nové stromořadí ať ve zdraví
doroste plné dospělosti a krásy.

Fotografie zmrzačené aleje z roku
1957 - po tomto devastujícím ořezu
kosterních větví mnohé stromy už
nedokázaly rány zahojit zdravým
dřevem.
Informace z OŽPD, KŽP Újezd nad
lesy a KŽP Klánovice

zpracovala Zita Kazdová.

Pohled na novou výsadbu
(část Slavětínské nejblíže Šestajovicům)
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Platba místního poplatku ze psů
Místní poplatek ze psů je vybírán v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, v plat-
ném znění.
Poplatníkem místního poplatku ze psů je držitel, který má na území obce trvalý pobyt. Předmětem poplatku je pes
starší 3 měsíců.
Ohlašovací povinnost:
1) přihlásit do 15-ti dnů každého psa, bez ohledu na to, jestli poplatku podléhá či nikoli
2) do 15-ti dnů oznamovat veškeré změny, které mají vliv na výši poplatku

Čipování psa
Každý chovatel psa chovaného na území Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mi-
kročipem nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování od-
borně způsobilá osoba.
Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů, kterou vede Magistrát hlavního
města Prahy.
Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území Prahy nebo jeho uhynutí.
Úleva od poplatku - ve výši roční sazby (350,- Kč) po dobu dvou let, počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém
byl pes očipován a zanesen do databáze hl. města Prahy.

Upozorňujeme majitelé psů, že poplatky ze psa se platí následovně:
Pes chovaný v rodinném domku:
a) 300,-Kč za jednoho psa, 600,-Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele
b) je-li držitelem psa důchodce tj. poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu: 200,-Kč za jednoho psa, 300,-kč za druhého a dalšího psa
téhož držitele
Pes chovaný na sídlišti:
a) 1500,-kč za jednoho psa, 2250,-Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele
b) důchodce: 200,-Kč za jednoho psa. 300,-Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele
Termín splatnosti poplatku:
1) poplatek do výše 600,- Kč se musí zaplatit do 31.3.2011
2) poplatek vyšší než 600,- Kč se platí ve dvou rozdělených splátkách a to:

a) první splátka do 31. 3. 2011
b) druhá splátka do 31. 8. 2011

Platba - osobně v pokladně ÚMČ
Praha 21, složenkou, bankovním
převodem. Složenky budou roze-
sílány v průběhu měsíce února a
března. Případné dotazy ohledně
poplatku, včetně ohlašovacích
povinností, čipování, nebo infor-
mace o osvobození od poplatku
zodpoví paní Literová,
tel: 281 012 920.
Kdo neuhradí poplatek za psa,
nebo nesplní ohlašovací povin-
nosti, nebo neočipuje psa, se do-
pouští přestupku podle ust. § 46
odst. 2 přestupkového zákona č.
200/1990 Sb., v platném znění
a může mu být uložena pokuta
až do výše 30 000,-Kč.

Martina Nejtková, redakce

Máte daleko k vlaku?
Nasedněte na Dvěstěšedesátku!

Za půl hodiny se dopravíte z Újezda do centra a zvolíte-li si
nejvhodnější kombinaci, zaplatíte za cestu pouze 24,-Kč za půl-
hodinový lístek MHD.
Od prosince 2011 mohou obyvatelé Blatova v pracovní dny vy-
užívat minibus k vlakovému nádraží. Ze zastávek Netušilská,
Pilovská, Polešovická a Hulická přijíždí minibus č. 260 k vybra-
ným spojům jedoucím na Hlavní nádraží v ranní a odpolední
špičce, na Masarykovo nádraží pak během dne. Zpáteční cesta
z nádraží pak pokryje příjezdy vybraných spojů z Masarykova
i z Hlavního nádraží i z Českého Brodu a z Kolína. Linka jezdí
přib-ližně od 5h do 20h v pracovní dny. V případě zájmu cestu-
jících bude v provozu i o víkendech a bude se uvažovat o další
lince, která by pokryla část Újezda mezi Starokolínskou a Sta-
roújezdskou. -red-

Koše na psí exkrementy
Ke konci měsíce prosince byly osazeny koše na odpadky, které zároveň slouží
na sběr psích exkrementů. Místa byla volena jednak s ohledem na podněty
občanů a jednak s ohledem na snahu o pokrytí celé MČ. V současné době
máme tedy rozmístěno 70 kusů košů, jejich vývoz a doplňování sáčků je 1 x
za týden.
V příštím roce bychom rádi dle našich finančních možností síť odpadkových
košů opět rozšířili a samozřejmě uvítáme vaše podněty. Zároveň upozorňu-
jeme, že nákup, instalace a péče o koše je finančně náročná, a proto sku-
tečně nelze koš umístit na každém rohu, ale snažíme se, abych jich bylo co
nejvíce a na místech, která jsou frekventovaná. Zároveň bychom tímto chtěli
vyzvat pejskaře, aby koše více využívali pro úklid po svých miláčcích.
Níže Vám přikládáme seznam míst, tučně jsou zvýrazněna nová místa.

Martina Nejtková, OŽPD

1. Račiněveská x Starokol. (Penny)
2. Hulická x Staroklánovická
3. Malešovská (u obchodu Albert)
4. Malešovská x Malotická
5. Žehušická u čp. 1663
6. Žíželická u čp. 1613
7. Žíželická u čp. 1617
8. Žíšovská u čp. 1613
9. Žíšovská u čp. 1627
10. Rohožnická u čp. 1606
11. Měšínská u čp. 1629 (lékárna)
12. Žabonovská x Měšínská u čp. 1646
13. Valdovská x Novosibřinská
14. Valdovská x Hrádková
15. Novosibřiská (lidl - spořitelna)
16. Novosibřinská ( Lidl - knihovna)
17. Domanovická x Ratbořská
18. Staroújezdská x Dubinská

(u rybníka)
19. Druhanická x Rohozec.(za hasič.)
20. Donínská x Račiněveská
21. U Penny Marketu
22. Starokolínská (benzínka Avanti)
23. Onšovecká x Cerhýnská
24. Park Blatov
25. Park Blatov
26. Park u rybníka Blatov
27. Park u rybníka Blatov
28. Borovská (na otočce)
29. Pilovská x Bělušická
30. Pilovská x Čentická
31. Čentická (u školky) x Polenská
32. Polesná x Čentická
33. Čentická x Staroklánovická (ZŠ I. st.)
34. Park u Masaryka (před vchod.

do školy)

Střípky z jednání Rady MČ
8. 11. Rada na svém jednání vzala na
vědomí stížnost p. Lameše na zneu-
žití říjnového čísla ÚZ pro propagaci
programu občanského sdružení
Újezdský STROM, resp. politického
subjektu Otevřený Újezd a uložila ta-
jemníkovi úřadu na tuto stížnost od-
povědět v intencích jednání rady.
O.s. Újezdský STROM se podílel na
vydání říjnového čísla ÚZ částkou
6.000,-Kč, o kterou vzrostly náklady
navýšením počtu stran Zpravodaje.
K žádnému zneužití tedy nedošlo.
Rada schválila žádost pí. Drábové o do-
datek k nájemní smlouvě na neby-
tové prostory v přízemí polyfunkč-
ního domu. Služby, které pí. Drábová
již poskytuje, tak bude moci rozšířit
o manikůru, pedikůru a masáže.
Rada schválila na základě doporu-

čení komise pro hodnocení nabídek
uzavření mandátní smlouvy s firmou
Bursík Holding a.s. na výkon funkce
koordinátora BOZP na staveništi.
Schválila návrh zadávací dokumen-
tace veřejné zakázky na zajištění
zimní údržby místních vozovek. Za-
dávací podmínky byly upraveny v in-
tencích rady. Úklid parkovišť byl za-
řazen do úklidu komunikací I.tř., po-
sypy budou hodnoceny v Kč za km.
15. 11. Rada na svém mimořádném
jednání schválila návrh zhotovitele
stavby „Dostavba úřadu MČP21“
spol. Proxima a.s. na změnu pod-
chycení štítové stěny a zapažení sta-
vební jámy s podmínkou zpracování
projektové dokumentace a jejího
odsouhlasení autorským dozorem
a technickým dozorem investora.

Neschválila návrh zhotovitele stavby
„Dostavba úřadu“na změnu izolace
spodní stavby.
Uložila ÚMČ (OMI) předložit RMČ
P21 změnové listy na schválené změ-
ny se stanoviskem TDI, vč. návrhu
příslušného dodatku.
Schválila na základě doporučení ko-
mise pro hodnocení nabídek uzavřít
smlouvu o dílo na projekční a inže-
nýrské činnosti v MŠ Sedmikráska
s firmou ASAPROJEKT – ing.Ondřej
Hrach a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo a uložila ÚMČ P21
(OMI) informovat předkladatele v in-
tencích rady.
Úplné znění zápisů z jednání RMČ
P21 najdete na www.praha 21.cz

Karla Jakob Čechová, radní

Od 1. února začíná předprodej vstupenek na
KLAUNSKOU MAŠKARNÍ SHOW,

která se bude konat dne 25. února 2012 od 15 hodin v Polyfunkčním domě.

Děti 50,-Kč, dospělí 100,-Kč v podatelně úřadu.

KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY STÁVAJÍCÍ
35. Oplanská x Domanovická
36. Dobrovická x Ratajská
37. Toušická x Chmelická
38. Lomecká x Zálešanská
39. Hořejšího x Šlitrova
40. Šlitrova x WEISOVA
41. Zaříčanská x Lstibořská
42. Luníkovská
43. Druhanická x Oplanská
44. Církvická x Ochozská
45. Čenovická x Poličanská
46. Zastávka bus u Podrazských
47. Konečná autobusů na Rohožníku
48. Rápošovská x Dražická
49. U Polyfunkčního domu
50. Hrádková x Soběšínská
51. Sudějovická x Hulická
52. Sulovická x Holšická
53. Hrádková x Svojšická
54. Klešická x Velimská
55. Velimská x Novosibřinská
56. Kojická x Vlkanovská
57. Lomecká x Zlivská
58. Lozická x Zbýšovská
59. Zbyslavská x Lišická
60. Zálešanská x Lánovská
61. Velebného x Tuchotická
62. Třebětínská x Chotěnovská
63. Dubinská x Rozhovická
64. Dobřichovská x Ranská
65. Borovská x Nahořanská
66. Nadějovská x Borovská
67. Bečvářská x Netušilská
68. Budčická x Netušilská
69. Zaříčanská x Lánovská
70. Miletická x Žlebská
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Blahopřání

V pátek 9. prosince 2011 se uskuteč-
nil v našem muzeu již pátý adventní
koncert. Vystoupila na něm slečna
sopranistka Marta Ženatá s klavír-
ním doprovodem paní Daniely Sva-
tošové spolu s prvním violoncellis-
tou brněnské filharmonie Bergen
panem Michalem Greco.
V první části vystoupil pan Greco se
skladbami od J. S. Bacha až po
současné autory z Litvy, Maďarska
a Izraele. V druhé části pak všichni
účinkující zahráli vánoční motivy
zpracované Jiřím Pavlicou.
Bylo radostné sledovat nadšené
ohlasy návštěvníků koncertu, a to
jak na skladby z 18. století, tak i na
nejmodernější hudbu.
Velmi nás potěšil zájem občanů,
takže jsme si museli vypůjčovat řadu
židlí z velkého sálu. Tento zájem za-
působil i na účinkující, kteří na závěr

Před osmdesáti lety 7. ledna se v Újezdě
nad Lesy v domě č.p. 200 manželům Fran-
tišce a Josefu Radovým narodila dcera,
naše maminka a babička paní Jitka Dvor-
níková.
Děkujeme Ti, maminko, za Tvou velkou
lásku, starostlivost a obětavou pomoc,
kterou našim rodinám poskytuješ.
Přejeme Ti, aby Tvé další životní kroky
vedly jen cestami klidu a pohody s dostatkem optimismu a duševní i fy-
zické energie.

Tvé vděčné dcery Jana Duffková a Iva Krčilová,
Milan Duffek a Josef Krčil, zeťové,

Martina, David, Pavel a Ondřej, vnoučata.

Poděkování
Ze srdce děkuji, sice opožděně, ale
upřímně, všem, kdo mi popřáli k mým
narozeninám. Od svého onemocnění
v padesáti letech přežívám zde na
tomto světě již 30 let, za což děkuji jak
lékařům, tak rodině a zejména partě
nadšenců v Újezdě nad Lesy, která mě
vzala jako náplavu mezi sebe a udě-
lala ze mě Újezďačku. Pro nezasvě-
cené – hovořím o Svazu postižených
civilizačními chorobami SPCCH.
Zamilovala jsem si Újezd, práci pro
velkou skupinu nadšenců pro pohyb,
ozdravování všeobecně a kulturu, rov-
něž nezbytnou pro naše zdraví.
Děkuji touto cestou výboru a našim
spolupracovnicím, že vytvořily velkou
rodinu, kde každý našel pochopení,
radost a pomoc.
Mně se ve společné práci splnil ži-
votní cíl, který byl udušen bývalým re-
žimem. Dnes mám po vyvrcholení
naší společné práce lednovou výsta-
vou a návazně norskou chůzí, tréno-
váním paměti a podzimním plaváním
pocit, že jsem dosáhla svého vytče-
ného cíle. Tím cílem byla komplexní
péče o seniory a zdravotně postižené.
Byl dosažen úsilím nás všech, kdo
jsme společně utvářeli programy pro
naše členy.
Od ledna 2012 předávám vedení zá-
kladní organizace své nástupkyni
a ráda si budu vychutnávat „opečo-
vávání“ jako běžná členka SPCCH.
Nadále budu fandit všem, kdo obě-
tavě a nezištně pracují pro seniory
a zejména pro ty nejcitlivější - zdra-
votně postižené.
S díkem za vše, dnes již bývalá před-
sedkyně ZO SPCCH Praha 21, Újezd
nad Lesy

Z. Ladová

Někdy stačí jediný paprsek slunce,
aby zazářila duha,
někdy stačí málo, abychom potěšili
lidi kolem nás:
„Laskavé slovo, pozdrav, úsměv.“
Úspěšný vstup do nového roku,
všechno dobré a pevné zdraví
přeje našim členům a všem spolu-

občanům
Výbor Svazu postižených
civilizačními chorobami

Poděkování poctivému obchodníkovi

Roční hlášení odpadů
informace pro podnikatele - pozor změna
Ráda bych připomněla podnikatelům povinnost zaslat roční hlášení odpadů,
které vyplývá ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění /dále
jen zákon o odpadech/.
Podle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou povinni původci odpadů
v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných od-
padů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za ka-
lendářní rok zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé
roční hlášení odpadů. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají
v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následují-
cího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech
nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému podle místa provozovny.

Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost,
mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjim-
kou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla opráv-
něné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce
nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo na-
kládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou pů-
sobností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému
z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované
v jeho správním obvodu. Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha
21 se zasílají roční hlášení, pokud se provozovna, činnost, mobilní zařízení
nachází v katastrech Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje a Běchovice. Tisko-
pis ročního hlášení je přílohou č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném
znění.

Změna v zasílání ročního hlášení
Od 1. ledna 2012 dochází ke změně, kdy každý ohlašovatel má povinnost zas-
lat roční hlášení o odpadech prostřednictvím Integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností /ISPOP/. Již nelze zaslat roční hlášení v tištěné po-
době nebo elektronicky přímo na příslušný úřad.
Jedná se o nově zřízený webový portál, jehož prostřednictvím se provádí ohla-
šování týkající se životního prostředí.
Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašo-
vatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení
podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do
systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobra-
zena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování.
Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není nutné registrovat jed-
notlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo
subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP:
https:/ /www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/ohlasovaci -
povinnost/registrace.html.
Aby bylo možné zaslat roční hlášení přes ISPOP, musíte mít toto roční hlá-
šení vyplněné v datovém standartu, které zveřejňuje Ministerstvo životního
prostředí šest měsíců před ohlašováním.
Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze vytvořit v elektronické podobě po-
mocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových
formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách:
• http://hlaseni.inisoft.cz
• http://odpady.inisoft.cz
• http://mhmp.inisoft.cz (určeno pro ohlašovatele mající provozovny na

území hl. m. Prahy).

Způsob ohlašování přes ISPOP
1. Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má

název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.
2. On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových

služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP
(Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

Autorizace ročního hlášení
Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. dolo-
žení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze provést jedním z následují-
cích způsobů:
I. Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením. Elektronický pod-
pis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým
právem za subjekt ohlašovatele.
II. Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře
zaslané touto cestou budou považované za autorizované.
III. Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu
prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky do-
ručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci –
vytváření účtu v ISPOP viz bod 3 resp. v zaslaném hlášení). Pozn.: Toto po-
tvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt v uživatelském účtu ISPOP. Do-
poručujeme ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, podepsat
statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA do pěti pracov-
ních dnů.
Více informací k autorizaci naleznete na stránkách
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/ceniaproject/ohlasovaci-povinnost
/strucny-navod/Autorizace.html.

Zmocnění
Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmoc-
něnec na základě plné moci. Více informací naleznete na internetové adrese
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/ceniaproject/ohlasovaci-povinnost
/plna-moc.html.

Základní podmínky pro zaslání přes ISPOP
Přístup k internetu, program Adobe reader min. 9.4, internet explorer min.
v 8, nebo mozila, goode chrome, případně opera – kdy se musí ověřit ručně.

Martina Nejtková, OŽPD
tel: 2810 129 43

Novinky
z Živnostenského odboru
Jedna z převratných novinek, které nás čekají v nejbližší době
v oblasti podnikání je návrh zákona o změně některých zá-
konů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim

� v návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim je navrhována trestní odpovědnost právnických osob a mož-
nost jejich odsouzení za vybrané trestné činy

� informace o odsouzení právnické osoby by podle živnostenského
zákona měla být informací pro vznik a posouzení překážky provozo-
vání živnosti u právnické osoby, překážka provozování živnosti ve
smyslu živnostenského zákona vede ke zrušení živnostenského opráv-
nění v oboru nebo příbuzném oboru

� vzhledem k tomu, že podle návrhu zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob může být českým soudem odsouzena i zahraniční
právnická osoba, která v ČR podniká, resp. provozuje činnost pro-
střednictvím organizační složky podniku, je nutné, aby neexistence
překážky provozování živnosti byla doložena jak výpisem z Rejstříku
trestů, tak příslušným dokladem ze zahraničí

� navržená úprava rozlišuje způsob prokazování neexistence překážky
provozování živnosti pro právnické osoby se sídlem na území jiného
členského státu Evropské unie a pro právnické osoby se sídlem na
území některé z tzv. třetích zemí

Ing. Zuzana Voříšková, ŽO

Újezdské muzeum informuje
slíbili účast i v příštím roce.
Rok 2012 zahájí Újezdské muzeum
výstavou o složení jednak volených
členů zastupitelstva a rady MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy, jednak
organizací aparátu úřadu MČ.
Věříme, že jak občané, tak přede-
vším třídy MZŠ, využijí možnost
blíže poznat práci těch, které jsme si
zvolili, i těch, kteří pomáhají realizo-

vat volební programy stran.
Vernisáž této výstavy se uskuteční
v sobotu 11. 2. 2011. Kromě vedení
MČ vystoupí i frekventanti hudeb-
ních kurzů při místní knihovně.
Jak na vernisáž, tak na sobotní ná-
vštěvy výstavy i stálé expozice Vás
srdečně zveme.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

Příjezd z práce odpoledne domů, za-
parkovat auto, plné ruce s aktovkou,
taškou s věcmi na cvičení, kabátem.
A ještě v rychlosti nakoupit pár zá-
kladních potravin, když manželka
není doma. Zastavil jsem se u viet-
namského obchodníka s potravina-
mi na Rohožnické ulici, pana Van
Khoa Dao. V obchodě byla manželka
majitele firmy u kasy, pan majitel se
pohyboval ve skladu. Při placení
jsem vytáhl jedinou bankovku, kte-
rou jsem u sebe měl a to dvoutisíco-
vou. Cena nákupu byla nějakých sto-

šedesát korun, nejdřív jsem dostal
zpět od paní mince, pak byly vysá-
zeny bankovky. Ale tenhle manévr
jsem už nějak s tou spoustou věcí
v rukách nezvládl a drobné se mi
rozsypaly po zemi. Trocha zmatku,
tašky na zem, posbírat mince a pak
rychle pryč. Doma po nějakých dvou
hodinách jsem zjistil, že z dvoutisí-
covky nemám v peněžence nic, jen
ty drobné. Prohledal jsem vše. Zbyla
trasa od prodejny k baráku, kde
jsem je pravděpodobně vytratil.
Nebo snad ještě v prodejně? Šlo

o dost peněz, tak se to zkusit mu-
selo. Otevřel jsem dveře prodejny po-
travin, v ten okamžik se rozzářil pan
Van Khoa Dao a okamžitě sahal do
kasy. Vytáhl úhledně stočené ban-
kovky dané stranou, kde bylo mých
tisícosmset korun. Chtěl jsem mu
dát odměnu, ale naprosto katego-
ricky to odmítl, že nepřipadá v úva-
hu: To jsou vaše peníze. Ne moje.
A tak bych chtěl panu Van Khoa Dao
a jeho manželce takto poděkovat
a projevit úctu.

Aleš Čermák, Rohožník

Novoroční přání
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Místní oddělení policie Újezd nad
lesy by rádo využilo této možnosti
a touto cestou informoval obyvatele
v obvodu ÚMČ Prahy 21 o zvýšeném
počtu trestných činů vloupání do ro-
dinných domů a motorových vozi-
del. V posledním čtvrtletí, v obou
případech dochází k nárůstu počtu
skutků spáchaných na rodinných
domech, novostavbách či staveb-
ních buňkách a u motorových vozi-
del. Statistika, kterou bedlivě sledu-
jeme a na jejím podkladě provádíme
opatření formou mimořádných akcí
společně s kriminální službou a sa-
mozřejmě zvýšeným dohledem v in-
kriminovaných hodinách. Využívá-
me možnosti informovat občany
o této situaci a pevně věřím, že spo-
lečně se nám podaří snížit popří-
padě zastavit nárůst výše uvedené
trestné činnosti v našem služebním
obvodě.
V prvním čtvrtletí roku 2011 v přípa-
dech vloupání do RD bylo zazname-

náno v pěti případech, ve druhém
čtvrtletí ve třech případech, ve tře-
tím čtvrtletí ve dvanácti případech
a v ne úplném čtvrtém čtvrtletí je to
již ve čtrnácti případech. V případě
trestných činů vloupání do motoro-
vých vozidel je situace obdobná.
V prvním čtvrtletí bylo zazname-
náno deset případů, ve druhém de-
vatenáct případů, ve třetím dvacet
případů a ve čtvrtém již čtyřicet pří-
padů a z toho se jednalo v sedmnácti
případech o odcizení jen navigace.
Ze statistiky rovněž vyplývá, že ač-
koli dochází k nárůstu výše uvede-
ných trestných činů, v tomto roce
celkový počet spáchaných trestných
činů není vyšší než v uplynulých le-
tech. Celkovou statistiku za rok 2011
zveřejníme v Újezdském zpravodaji
v měsíci lednu. Přesto, že se nám
daří některé případy objasnit spo-
lečně s kriminální službou, tak se
nám zatím nedaří zastavit nárůst
trestných činů vloupání do rodin-
ných domů a motorových vozidel,
jak bychom si představovali. Vzhle-
dem k tomu, že náš obvod patří
k jednomu z nejrozsáhlejších obvodů
v Praze, který skýtá mnoho mož-
ností únikových cest, bych rád touto
cestou apeloval na občany, aby v pří-
padě jakýchkoliv podezřelých si-
tuací, volali na zdejší oddělení tel.
974 859 770, nebo linku 158. Za po-
dezřelou situaci lze považovat po-

Jak jsem již zmínil v minulém článku v říjnovém Zpravodaji, hospodaření v le-
sích podléhá lesnímu hospodářskému plánování, které se vyhotovuje zpra-
vidla na období 10 let. K 31. 12. 2011 končí platnost Lesního hospodářského
plánu vyhotoveného pro Lesní hospodářský celek Újezd nad Lesy, do kterého
je zahrnuta i lokalita Klánovického lesa.
Každý plán je soubor úkolů pro dané období. Dobrý lesní hospodář pracuje
tak, aby svěřený majetek vykazoval výnosy potřebné pro další rozvoj lesa,
pokryl náklady na obnovu lesa a související pěstební činnost, přinesl zisk
vlastníkovi a to vše bez narušení trvale udržitelného stavu hospodaření, při
zachování všech funkcí lesa. Množství vytěženého dřeva je sledováno v pře-
počtu na 1 ha lesa a toto množství by nemělo být vyšší, než činí běžný přírůst
v lesních porostech. V našem lese je těžba nižší, než sledovaný přírůst. Na
jeden hektar tak vychází 2,3 m3 ročně vytěžené dřevní hmoty, což celkově
představuje 90% objemu z plánované maximální celkové výše těžeb pro ob-
dobí deseti let tohoto LHP. Naší snahou je především nahradit nevhodné po-
rosty smrku za porosty listnatých dřevin s případným zastoupením boro-
vice. S tímto vším počítá plán, který dle lesních typů předepisuje vhodné dře-
viny pro výsadbu. Dále bych chtěl opět ubezpečit, že veškerá těžba a ná-
sledná obnova je v souladu se zákonem.
Tak jako zemědělec sklízí každoročně v době zralosti vypěstované plodiny,
i my „sklízíme les“ v době, kdy již porosty nevykazují přírůst a jsou věkově
staré. Pokud bychom takto nepracovali, docházelo by „v našem“ lese k po-
stupnému stárnutí všech porostů a tak, jako vše živé má svůj vymezený čas,
odumíralo by i velké množství lesa najednou - a to by byl smutný pohled,
který by jistě nikdo z našich potomků vidět nechtěl.
Děkuji za pozornost a pochopení.

Sedláček Josef, revírník

hyb vámi neznámých osob včetně
pomalu jedoucích vozidel ve vašem
okolí ve večerních, nočních, ale i den-
ních hodinách v blízkosti zaparko-
vaných vozidel, rodinných domů
apod. Moc by nám pomohlo, aby jste
takovou situaci volali na výše uve-
dená telefonní čísla a pokusili si za-
psat registrační značku podezřelého
vozidla včetně typu a barvy vozidla.
Dále je dnes téměř nutností řídit se
jednoduchými pravidly, které by
znesnadňovali pachatelům trestné
činnosti páchat trestnou činnost
vloupání do RD či vozidel či v mnoha
případech pomocí těchto zásad sní-
žit následky u těchto trestných činů.
Stoprocentní ochrana asi neexistuje,
ale dodržováním určitých zásad je
možné riziko proti vloupání do ro-
dinného domu a vloupání do moto-
rového vozidla výrazně snížit,
případně snížit následky těchto
vloupání.

Vloupání do RD:
� vždy mít při odchodu z domu
řádně uzamčené vstupní dveře,
okna v přízemí či nižších podlaží
a to i při krátkodobé nepřítomnosti
� v rámci vašich možností vybavit
dům či byt masivními případně bez-
pečnostními dveřmi s kvalitním
zámkem vložkou a štítem, které od-
povídají bezpečnostním parame-
trům a jsou odolné proti rozlomení,
odvrtání, prokopnutí či vysazení. Ob-
dobně je nutno zabezpečit i další
přístupové stavební otvory, zejména

běrová řízení se vypisují již při za-
kázkách od 30.000,- Kč a zveřejňují
se i na internetu. Hlásí se do nich
stále více zájemců a to samozřejmě
vede ke snižování cen, za které obec
nakupuje služby a zboží.
- kvalitně připravená výběrová řízení
a smlouvy umožňují ušetřit obecní
peníze výběrem nejlevnějšího doda-
vatele a domoci se smluvně přesně
definované kvality - zde je nutno vy-
zvednout skvělou práci odboru ma-
jetku a investic - OMI
- nově je také využíváno externího
stavebního dozoru – přináší úspory
i při již probíhající přístavbě úřadu
a doufejme, že zamezí podobným
stavebně – technologickým pochy-
bením, k jakým v minulosti došlo
např. na polyfunkčním domě
- materiály rady již nejsou tištěny, ale
distribuovány v elektronické podobě
– např. poslední jednání rady 350
stran x 5 = úspora 1750 stran
- každou žádost o finance podrobně
posuzujeme. Hledáme na internetu
levnější varianty nákupu, nechává-
me vypracovávat posudky externími
specialisty, snažíme se i malé náku-
py řešit např. zveřejněním poptávky

na internetu či po jejich sloučení do
větší zakázky uspořádat výběrové ří-
zení. Naším cílem je, aby naprostou
většinu žádostí o finance nerozho-
dovala jednotlivě Rada, ale aby byly
vyřízeny automaticky podle předem
nastavených pravidel – např. již výše
zmíněných pravidel pro výběrová ří-
zení nebo dle dále zmíněného gran-
tového systému.
Otevřenost úřadu
- i přes jisté potíže a opomenutí daná
naší nejen „politickou nezkušeností“
se snažíme o maximální otevřenost
úřadu zejména s využitím internetu:
zastupitelstva jsou přenášena v pří-
mém přenosu a dostupná ve video-
archivu, jsou zveřejňovány materiály
z jednání Rady, výsledky výběrových
řízení, veškeré smlouvy a další do-
kumenty.
Služby, spolková činnost
- přístavba úřadu, která podle původ-
ních plánů měla obsahovat zejména
kanceláře (mj. novou kancelář sta-
rostky), bude sloužit policii – ta se
tak přesune do centra obce a její stá-
vající služebna bude po rekonstrukci
sloužit původnímu účelu – tedy jako
školka

- k dalšímu rozšíření kapacity školek
došlo otevřením „odloučené“ třídy
v pronajatých prostorách a navýše-
ním počtu dětí ve třídách na maxi-
mum
- Rada se vzdala podivného privile-
gia přidělování 2 míst v každé školce
dle vlastního uvážení a přenechala
tato místa k přidělení ředitelkám
mateřských škol
- velkým posunem je grantový sys-
tém, do kterého byla přesunuta na-
prostá většina financí určených pro
podporu spolkové činnosti v obci.
O přidělování tak rozhoduje gran-
tová komise na základě jasných pra-
videl a ne Rada např. na základě
osobních dojmů.
Řízení obce
- jsme v úvodní fázi implementace
„agendy 21“, která, zjednodušeně ře-
čeno, stanovuje pravidla pro vedení
obce na základě přání a představ ob-
čanů. Volené orgány samosprávy by
se tak postupně měly stát pákou,
provádějící správu obce na základě
široké diskuse, anket a analýz.
Zpravodaj
- dostává se nyní do každé schránky
a to zdarma
- má lepší grafickou úpravu
- stojí obec méně při téměř trojná-

sobném nákladu a postupně smě-
řuje k finanční soběstačnosti.
Na Zpravodaji odvedla obří kus
práce zejména paní radní Karla
Jakob Čechová, za což jí patří nejen
můj dík.

Co se nedaří:
i přes snahu o otevřenost máme
velké rezervy v komunikaci s občany
skrze Zpravodaj i internet. Často vě-
nujeme velké úsilí a soustředění
správnému vyřešení určitého prob-
lému a zapomínáme vysvětlit spolu-
občanům důvody, které nás k da-
nému řešení vedly. Příkladem mo-
hou být klády v Čentické, jednos-
měrky u úřadu a jeho přístavba,
změny v jízdních řádech autobusů,
polyfunkční dům atd. Jsme si toho
vědomi, snažíme se o nápravu.
Věčnými evergreeny, který trápí
snad všechny a tudíž samozřejmě
i nás jsou (pořadí jsem zvolil ná-
hodně):
- neexistence obchvatu
- snížení nivelity hlavní silnice
- dokončení kanalizace – optimálně
oddělené splaškové a dešťové, aby
již za přívalových dešťů nedocházelo
k vytékání splašků do lesa
- vybudování trvalého povrchu silnic

s chodníků ve většině obce
Výše uvedené problémy by ovšem
potřebovaly finanční krytí v řádech
miliard korun a za současné ekono-
mické situace s vcelku nepříznivým
výhledem do budoucna jsou větší
pokroky spíše nereálné. Přesto se ne-
vzdáváme a stále s pokoušíme tuto
problematiku alespoň o kousek po-
souvat kupředu.
Tíží nás také nepronajaté 1. NP Poly-
funkčního domu (sál, bar a restau-
race). Prostory jsme nabízeli dlouho
a intenzivně, žádné jednání však ne-
vedlo k úspěšnému konci. I přes naši
maximální vstřícnost vyhodnotila
většina zájemců provoz jako neren-
tabilní. Nyní se snad rýsuje spolu-
práce s dalším zájemcem a mně
nezbývá, než doufat, že opět neskon-
čí těsně před uzavřením smlouvy.

Zcela jistě jsem mnohé opomněl, za
rok se toho událo opravdu hodně –
vždyť na každém jednání Rady pro-
jednáváme desítky bodů. Pokusím
se tedy příští příspěvek napsat dříve
než za rok.

S přáním všeho nejlepšího v roce
2012,
Tomáš Vlach, radní, Otevřený Újezd

Bezpečnost 21 méně viditelné a méně často použí-
vané (zadní dveře, sklepní okénka,
apod.)
� mechanické zábranné prostřed-
ky doplnit vhodným zařízením elek-
trické signalizace EZS s následným
napojením na pult centralizované
ochrany (PCO)
� je vhodné mít na zvonku, schrán-
ce a dveřích své příjmení v množ-
ném čísle a bez titulů
� neukládat v domácnosti cenné
předměty, je-li to nezbytné (šperky,
sbírky apod.), pak je zvlášť chránit
pomocí trezoru či nějaké bezpeč-
nostní schránky, tak elektronicky,
kromě toho je vhodné pořídit si na
takové předměty dokumentaci (foto,
popis)
� co nejvíce vyloučit znaky dlou-
hodobé nepřítomnosti, jako je neod-
klízený sníh, nevybíraná dopisní
schránka apod.
� neponechávat v okolí domu vol-
ně přístupné nářadí a žebříky
� mít se na pozoru před lidmi,
kteří chodí ode dveří ke dveřím a na-
bízejí různé služby
� zásadně nevstupujte do bytu či
domu v případě, že naleznete dveře
pootevřené a zdá se vám, že vás
někdo vykradl. Ihned zavolejte po-
licii – linku 158!

Vloupání do motorových vozidel:
� nenechávat ve vozidle zvenčí vi-
ditelné věci jako jsou autorádia, mo-
bilní telefony, fotoaparáty, kamery,
přenosné navigace, notebooky a věci

osobní (různé kufříky, tašky, ka-
belky)
� vždy zamykejte své auto a klíče
neponechávejte ve vozidle, před od-
chodem zkontrolujte uzavření všech
oken, včetně střešního, je vhodné
zkontrolovat i uzavření motorové
a zavazadlové části vozidla
� parkování vozidla patří rovněž
k důležitým faktorům před zloději,
proto dbejte, abyste parkovali na
dobře osvětleném a přehledném
místě, nejlépe na hlídaném parko-
višti
� neponechávejte ve vozidle
i prázdné tašky či jiná zavazadla. Je
vhodné mít je uloženy v zavazadlo-
vém prostoru, ale není vhodné uklá-
dat je do zavazadlového prostoru
před parkováním vozidla, nikdy ne-
víte, kdo vás sleduje, a nejlépe je brát
je sebou
� při instalaci a koupení autorádia
dávejte přednost radiu s odnímatel-
ným předním panelem, nebo vyjí-
matelným rádiem, popř. jej napojte
na bezpečnostní elektronický sy-
stém vozidla, rádio neschovávejte
v autě, zejména ho nevkládejte do
odkládacích prostor
� před odchodem od vozidla neza-
pomeňte aktivovat všechna zabez-
pečovací zařízení, kterými vaše
vozidlo chráníte, vozidlo zabezpečte
i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba
jen, abyste vyložili nákup.

npor. Ing. Vladimír Fober
vedoucí oddělení

Příspěvek k lesní problematice

Plán těžby dřeva 2012

Milí spoluújezďáci - pokračování ze strany 1
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Předvánoční setkání důchodcůVánoční posezení
Na den 3. prosince 2011 nás v Újezd-
ském zpravodaji srdečně zvali pra-
covníci KSOZ a Sekce pro občanské
záležitosti na vánoční posezení v jí-
delně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici.
Těšili jsme se předem na chvíle strá-
vené se známými od vidění. Skuteč-
nost ale velmi přesáhla veškeré naše
očekávání: školní jídelna praskala ve
švech. Plný sál seniorů ve svátečním
oblečení přivítala za všechny orga-
nizátorky milým slovem a krásnou
vánoční básničkou Advent paní
Marie Kolembářová a v zápětí se za-
pálil adventní věnec. Pak již všichni
přítomni se zájmem sledovali kul-
turní pásmo nejmenších školáčků
pod stromečkem. Ještě jednou podě-
kování dětem a jejich pani učitelkám
za krásně připravené vystoupení.
K slavnostní předvánoční atmosféře
přispěla také svým zpěvem sopra-
nistka Barbara Slezáková, jež byla
odměněna přítomnými dlouhotrva-

jícím potleskem. Pro obveselí všech
přítomných hrála známá skupina
A JE TO pana Lhotáka a Voháňky, na
kterou jsme se velmi těšili a zahrála
nám milé známé skladby k poslechu
i k tanci. Děkujeme také panu sta-
rostovi RNDr. Roušarovi, paní zastu-
pitelce Juřenové, kteří pozdravili
všechny přítomné a paní zastupi-
telka MUDr. Dastychová navyše při-
pomněla již 22. vánoční setkání
seniorů. Ke sváteční atmosféře při-
spěl hezky ozdobený vánoční stro-
meček s velmi vkusně připravenými
stoly. Organizátorky se velmi ochot-
ně a mile o nás staraly včetně po-
skytnutého pohoštění, rovněž paní
kuchařky a personál školy. Vřelé po-
děkování za příjemně prožité před-
vánoční odpoledne a přejme si, aby-
chom se zase ve zdraví společně set-
kali a příjemně pobavili na příštích
posezeních.

Ing. Katarína Doležalová

Dne 3. 12. 2011 se opět uskutečnilo v jídelně školy odpo-
ledne důchodců. Začátek byl ve 14 hod. Sál byl obsazen
do posledního místečka.
Program zahájily děti z mateřské školy „Sedmikráska“
z Lišické ulice. Zde bych chtěla poděkovat učitelkám
školy za krásné nacvičení dětí a to v písničkách, taneč-
kách a básničkách. Najednou se zde objevily děti v ko-
žíškách a chlapci měli dokonce v zadu ocas z lišky a na
jejich hlavičkách se červenaly růžky. A nastal rej čertíků
a uprostřed byl i Mikuláš s krásnou berlou a mikulášskou
ozdobou hlavy. Odchod dětí doprovázel veliký potlesk
a každé dítě dostalo nadílku.
Poté následovala zpěvačka paní Barbora Slezáková,
která zazpívala tři arie. Svým překrásným hlasem roze-
zvučela celý sál. Po ukončení následovaly různé proslovy
a nakonec se ujal popřání krásného odpoledne sám pan
starosta, který taky začal za zvuků kapely „AJETO“ se
svojí manželkou první tanec. Bylo skutečně se na co po-
dívat jelikož jsou krásně stančeni. A již se po ukončení
začal plnit parket tančícími páry, což trvalo do ukončení
večera. Hudba „AJETO“ hrála skoro bez přestání a svojí
hudbu doprovázela i zpěvem. I jim patří náš dík. Mezi
tím se začalo podávat občerstvení v podobě chlebíčků
a výborných zákusků. Nechyběla ani káva a musím při-

pomenouti, že při příchodu byla již na stolku láhev čer-
veného vína, která přispěla i k dobré náladě.
Zde musím ještě pochválit pana Štěpánka, který se mi-
nulý měsíc dožil 90 let a který přes svůj věk a mladistvý
elán nevynechal žádný tanec a vyzýval jednu ženu
k tanci po druhé. Chtěla bych mu popřáti, aby mu slou-
žilo zdravíčko a ten elán vydržel ještě hodně let. Odpo-
ledne se vydařilo a jelikož nikdo brzy neodcházel, byl
každý spokojen.
A zde patří náš velký dík všem těm, kteří odpoledne při-
chystali s obsahem hudby, vystoupení dětí a zpěvu
a krásným občerstvením. Jen ten, kdo někdy podobnou
akci pořizoval ví, co to přináší s sebou zajišťování peněz
a všeho ostatního. Dík těm, které se již po tolik let o nás
starají a obsluhujou nás.
Zde nám umožňují setkání s těmi, které třeba po celý rok
nevidíme a můžeme se s nimi potěšit a popovídat si.
A proto bych ještě jednou chtěla všem za nás všechny,
které jsme zde byly hodně poděkovat s přáním, abychom
se v tak hojném počtu mohly setkat i v příštím roce.
Přeji vám všem prožití krásných svátků vánočních
a hlavně zdraví do Nového roku.

Ludmila Budská

KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (leden 2012)

Přednáška na téma: „Návrat ke zdraví“
a „ Tradiční čínská medicína“
Od 15:00 hod ve velké zasedací místnosti úřadu.
Přednáší ing. Miroslav Říha
Srdečně zve SPCCH

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Výstava stálé expozice

Trénování paměti s Libuškou
od 15.00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21
Vezměte si papír a tužku na praktická cvičení. Srdečně zve SPCCH

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

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Výstava stálé expozice

Veřejné fórum k dalšímu rozvoji Městské části Praha 21-
Újezd nad Lesy
Od 17:00 do 19:00 hod v prostoru divadelního sálu Masarykovy ZŠ, vchod z ul.
Čentická.
Jak vnímáte problémové oblasti naší městské části? Přijďte se zapojit do aktivní
diskuze např. v oblastech školství, volného času, životního prostředí, dopravy,
občanské vybavenosti, podnikání, sociální oblasti. Problémy„očima dětí“ nám
sdělí zástupci nově vznikajícího Žákovského zastupitelstva Újezd nad Lesy.
Závěry z tohoto fóra budou využity pro další rozvoj městské části a pro nově
vznikající dokument Strategický plán rozvoje MČ Praha 21.
Srdečně zve RNDr. Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21.

Výstava Joži Uprky „ZE SLOVÁCKA NA KAMPU“ ve Valdštejnské
jízdárně
Sraz v 9:30 hod u metra na Černé mostě a v 10:15 hod před Jízdárnou.
Snížené vstupné 80,-Kč. Srdečně zve SPCCH

Zápis do Masarykovy ZŠ pro školní rok 2012/2013
Od 14:00 do 18.00 hod v budově I. stupně ZŠ v parku - Staroklánovická 230.
Bližší informace. www.zspolesna.cz, Mgr.Vladana Vacková - tel. 281 045 311,
email:vackova@zspolesna.cz

Apokryfy od Karla Čapka
Od 19:00 hod v divadelním sálu Masarykovy ZŠ, ul. Čentická,
Hrát budou herci divadla Neklid. Cena vstupného: 120,-Kč, pro seniory 96,- Kč.
Srdečně zve MČ Praha 21

Zápis do Masarykovy ZŠ pro školní rok 2012/2013
Od 14:00 do 18.00 hod v budově I. stupně ZŠ v parku - Staroklánovická 230.
Bližší informace. www.zspolesna.cz, Mgr.Vladana Vacková - tel. 281 045 311,
email:vackova@zspolesna.cz

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Výstava stálé expozice

Divadelní hra SVÁZANÁ - komedie
od 19:00 hod v divadelním sálu Masarykovy ZŠ, ul. Čentická,
Hrají herci divadelní společnosti KRVIK TOTR, vstupné – 40,-Kč.
Studie aplikovaného feminismu (komedie).„Tři chlapi v altánu. Neznají se. Ne-
chtějí se. Nesnesou se. Ale přece mají něco společného. Kyselé hrozny.“ Více na
www.krviktotr.cz.
Srdečně zve MČ Praha 21

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

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Výstava stálé expozice

Návštěva divadla „Vinobraní v Ypsilonce“
Od 19:30 do 21:30 hod, divadlo Studio Ypsylon Praha.
Srdečně zve Sdružení důchodců
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Lednová zahrádka
Nejdříve Vám všem čtenářům našich příspěvků a to jak v ÚZ tak i na inter-
netových stránkách přejeme do nadcházejícího roku mnoho zdraví, pohody
a osobních úspěchů. Děkujeme Vám za přízeň a zejména těm, kteří svými ex-
ponáty přispěli ke zdaru podzimní výstavy a těšíme se na setkání se všemi
při našich akcích v roce 2012.
Leden je měsíc, kdy se již o malinko prodlužuje den a sníh je to nejlepší co,
zahradě můžeme přát. Sníh je přirozenou ochranou pro všechny rostliny,
které zůstanou přes zimu pod širým nebem, neměli by jste ho bez užitku ne-
chat ležet na pěšinách, chodnících a zpevněných plochách. Prašan přene-
seme na stále zelené trvalky a další rostliny, které trpí při holomrazech.
Ostatní sníh rozházíme kolem stromů, keřů a i na trávník. Pokud jsou ho-
lomrazy dodatečně chráníme choulostivější rostliny a keře přikrytím smrko-
vými větvemi nebo netkanou textilií. V případě, kdy je období bez srážek
a mrazů snažíme se rostliny a dřeviny zalévat, protože na jaře, když zjistíme,
že jsme o ně přišli, prohlašujeme, že zmrzly. Ve většině případů jde o omyl,
rostliny a keře uschly. Podzim byl velmi suchý a tak zálivka v příhodném po-
časí je na místě.
Pro skutečné množství srážek bychom si měli pořídit srážkoměr, ten umis-
ťujeme na kůl 1m vysoký na volné prostranství, měl by být chráněn před vět-
rem, aby se nezkreslovaly dešťové a sněhové srážky odvátím.
Teploměr je také velmi důležitý a hlavně jeho umístění je podstatné, má viset
1,20 m nad povrchem země.
Krmení ptactva - to jsou lékaři našich zahrad. Neměli bychom tedy na ně za-
pomínat a to hlavně za krutých mrazů, kdy leží sníh a je jinovatka. Mohou
pak v krátké době umřít hlady, pokud jim nikdo nepomůže. Krmítko umis-
ťujeme do míst, které není přístupné kočkám, s přesahující stříškou, aby po-
trava byla mimo dosah povětrnostních vlivů, protože v mokrém stavu velmi
ptactvu škodí. Krmení je možno koupit již namíchané nebo z potravin kon-
zumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou
housku (ne slanou!), maso (nakrájené na kousky), strouhanou mrkev, tvaroh,
vnitřní sádlo nebo lůj. Použít můžeme i jakákoliv semena (slunečnice, proso,
konopí, mák, lněné semínko, řepka), velice vhodná jsou drcená jádra vlašs-
kých a lískových ořechů .
Leden je takový správný čas, kdy prolistováváme časopisy, odbornou litera-
turu a rozšiřujeme si své vědomosti a zjišťujeme, které rostliny jsou pro naší
zahradu vhodné. Krátké výpisy nám pak v době sázení ušetří čas.

V následujících měsících připravujeme již tradiční přednášky a na začátek
měsíce března výroční členskou schůzi. O všech akcích budete v dostateč-
ném předstihu informováni.

Za ZO ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

BC Podmořský
Svět vyhrálo

Dne 11. 12. 2011 se děti z Podmoř-
ského Světa, kde navštěvují kroužek
tanečků, zúčastnily soutěže v Úva-
lech. Hlavním cílem byla účast na
soutěži a vyzkoušet si jaké to je, tan-
covat před publikem a porotou. Se-
stava se jmenovala „Cesta do školky“
a velice dobře se dětem podařila za-
tancovat. Děti sklidily obrovský
aplaus a to i přesto, že se zapomněly
uklonit

A je to tady! Čas vyhlašování vítězů.
Když se četlo třetí místo byli jsme
připraveni jít si pro diplomy a me-
daile, ale k velkému překvapení pře-
četli jiné jméno taneční skupiny
a my se tedy umístili na překrásném
2. místě. Děti byly šťastné a chlubily
se s tím, co mají na krku. Bylo to pře-
krásné vidět, jak malá krásná dětská
očíčka svítí radostí.

Tímto děkuji Všem maminkám za
pomoc a účast. Největší gratulace
patří především tanečníkům. GRA-
TULUJI děvčátka a kluci. Jen tak dále.

Michaela Řeháková

Jsme pro
všechny, kteří
nás potřebují

Centrum pro zdravotně postižené
Kraje Praha má mnohaleté zkuše-
nosti práce se seniory, osobami se
ZP a jejich rodinami. Poskytuje kom-
plexní služby – odborné sociální po-
radenství (ambulantní i terénní),
v případě potřeby zapůjčení pomů-
cek, přepravu nejen pomůcek, ale
i osob, a to i osob na invalidním vo-
zíku. V letošním roce vzrostl zájem
o poradenství a půjčování pomůcek
(např. el. polohovacího lůžka, vozíku,
chodítka, klozetového křesla aj). Půj-
čování není podmiňováno věkem,

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 pro Vás ÚMČ Praha 21 připravil divadelní
představení

APOKRYFY od Karla Čapka.
Přijďte od 19.00 hod do divadelního sálu Masyrykovy ZŠ. Hrát pro
vás budou herci divadla NEKLID.

Cena vstupného: 120,-Kč, pro seniory 96,-Kč.
Předprodej ve všech již obvyklých předprodejích.

Info: Zdeněk Voříšek – 777 811 331
zdenek.vorisek@praha21.cz

Ptáte se – odpovídáme
Budou se řešit dlouholeté problémy s kanalizací v bočních ulicích?
V současné době se v Újezdě realizují dva projekty, které by měly dovést naši
městskou část do 21. století a umožnit postupné připojení všech částí obce,
což představuje zátěž nastřádanou z mnoha předchozích let. V r. 2010 byla
zahájena stavba kanalizace na hlavní, investorem je Magistrát hl.m.Prahy
a celkové náklady jsou přibližně 180 mil.Kč. Druhým projektem je rekon-
strukce a doplnění kanalizace ve zbývajících částech Újezda, včetně bočních
ulic. Obě akce jsou vysoko nad finančními možnostmi MČ P21 a vedení obce
trvale jedná o přidělení alespoň části potřebných peněz přímo z rozpočtu
Magistrátu.
Dopis na toto téma od naší čtenářky panu starostovi včetně jeho odpovědi
najdete na www.praha21.cz

Proč byla ve Zpravodaji otištěna urážlivá básnička od pana zastupi-
tele Duchka?
Omlováme se čtenářům, kteří byli nepříjemně překvapeni novoročním přá-
ním politické strany VV v prosincovém Zpravodaji, zvláště když si jej poté
mohli znova přečíst v soukromých reklamních novinách pana zastupitele
Duchka. Uznáváme, že pan zastupitel Duchek sepsal poněkud nesrozumi-
telnou komunální satiru, jejíž obsah je na hraně osobních urážek a za hranicí
slušnosti, ale nemyslíme si, že by jeho záměrem bylo urážet čtenáře Zpravo-
daje. Za autorem zvolené výrazivo redakce neodpovídá, ani za recyklaci přís-
pěvků v dalších tiskovinách či jiných médiích. Nezbývá tedy než konstatovat,
že „Vasa inania multum strepunt – Prázdný sud duní nejvíce.“

Co přinese novela tiskového zákona Újezdskému Zpravodaji?
Diskutovaná je především par. 4a tiskového zákona č. 46/2000Sb., v níž je
uvedeno, že „Vydavatel je povinen poskytnout přiměřený prostor pro uve-
řejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územní samo-
správy, pro kterou je vydáván a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení
v životě.“ Tato úprava by mohla přispět k oživení věcné diskuse a spolupráce
mezi zastupiteli.
Stále stejná pravidla platí pro rozsah příspěvků (1500 znaků) a pro zásadu, že
nebudou otiskovány články obsahující vulgarismy, rasové a osobní útoky či
pomluvy. Zpravodaj bude i nadále mít tištěnou a elektronickou podobu. Tiš-
těné noviny mají omezený rozsah a přednostně jsou v nich uveřejňovány
informace důležité pro všechny občany, zprávy a upozornění z úřadu, pře-
hled místního kulturního a sportovního dění. Všechny příspěvky, které do
redakce přicházejí a které splňují výše uvededé vymezení od vulgarismů
a urážek, jsou vždy uveřejňovány v elektronické podobě, pro niž omezení
rozsahu neplatí.
Zpravodaj i nadále zůstane periodikem obecním, soustředěným především
na poskytování informací obyvatelům Újezda.

-red-

Divadelní hra SVÁZANÁ

organizuje
OZDRAVNÝ POBYT

V LÁZNÍCH LUHAČOVICE
v termínu:

3. 3 – 10. 3. 2012. Cena pobytu je
4 600,- Kč.

K dispozici máme bazén s bezchló-
rovou úpravou vody ozónem, vodní
rotoped, vířivku nohou s rehabilitač-
ním chodníkem teplé a studené
vody, cvičení v tělocvičně.
Pitná kůra minerálních léčivých pra-
menů.
Strava je podávána 3x denně, výběr
obědů z 5 jídel, snídaně ze 4 a večeře
z 5 jídel.
Pro využití lázeňských procedur je
třeba donést „Poukaz na ošetření
FT“ od Vašeho lékaře. Doprava vla-
kem – není v ceně.
Další informace a přihlášky u svých
důvěrnic nebo u L. Říhové,
tel: 777 327 145,
email: rihovali@seznam.cz

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ
V BAZÉNU

Ve Wellness centru Blatov,
Starokolínská 306
Pro zdravotně oslabené a seniory
za podpory Wellness centra

Hrají herci divadelní společnosti KRVIK TOTR
Sobota 21. 1. 2012 od 19:00 hod – divadlo v ZŠ Masarykova.

Vstupné 40,-Kč.

Krvik Totr: Svázaná
Studie aplikovaného feminismu (komedie)

„Tři chlapi v altánu. Neznají se. Nechtějí se. Nesnesou se. Ale přece
mají něco společného. Kyselé hrozny.“

Vše na www.krviktotr.cz.

Od 17. ledna 2012 zároveň začíná předprodej vstupenek na skupinu

BROUCI BAND.
Koncert se uskuteční v sále polyfunkčního domu - Staroújezdská 2300

dne 17. února 2012 od 19.00 hod. Vstupné: 250,-Kč, senioři 200,-Kč.
Předprodej Knihkupectví Nad Lesy,

Prodejna EL Bio, Videotéka T 26 Star
Podatelna úřadu (předprodej pro újezdské seniory)

Svaz postižených civilizačními
chorobami, o.s. ZO Praha 21 - Újezd n.L.

Blatov a finanční podpory MÚ
Praha 21

Každé úterý od 13. 3 do 12. 6.
7,30 – 8.00 – plavání,
8,00 – 8,30 – plavání

Každý čtvrtek od 15. 3. do 14. 6.
7,30 – 8.00 – plavání,
8,00 – 8,30 – plavání

Každý pátek od 16. 3. do 15. 6.
Rozvrh plavání a cvičení – platí pro
každý pátek stejně:

7.30 - 8.00 - plavání
8.00 - 8.30 - plavání
8.30 - 9.00 - plavání
9.00 - 9.30 - cvičení Soňa
9.30 -10.00 - cvičení Soňa
10.00 - 10.30 - plavání

V tomto pronajatém bloku bude
možné si zarezervovat buď cvičení
nebo plavání podle rozpisu po půl-
hodině.
Počet míst v každé půlhodině je
omezen, na plavání každou půlho-
dinu 4 klienti, na cvičení 5 klientů.

Pro bližší informace volejte
leden – únor L. Říhovou
telefon 773 27 145
Od března Z. Ladovou telefon
728 985 861 nebo 281 970 996

ani přiznáním průkazů TP.
Naše ambulantní pracoviště najdete
na Poliklinice Prosek. Osobně nás
můžete navštívit v Po a ve St od 8 do
12 a od 13 do 17 hodin, v úterý od 8
do 12 hodin, ostatní pracovní dny
nás můžete kontaktovat na tel. čísle
736 509 853.

Mgr. Magdalena Musilová
Vedoucí Centra pro zdravotně

postižené

Zápis pro školní rok 2012/2013
se koná
19.1. a 20.1.2012
od 14 do 18 hodin
v budově I. stupně ZŠ
v parku - Staroklánovická 230.

Bližší informace. www.zspolesna.cz,
Mgr. Vladana Vacková - tel. 281 045 311,
email:vackova@zspolesna.cz
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Až nám zasněží …
Rada MČ Praha 21 rozhodla, že zimní úklid vozovek bude pro-
váděn téměř na celém území Újezda nad Lesy a schválila Plán
zimní údržby. Na základě soutěže byla uzavřena smlouva se
společností MERIBEL, s.r.o., která bude zajišťovat od 1. ledna
2012 úklid vozovek. Úklid chodníků kolem ulice Novosibřinské
a Staroklánovické má ve správě Technická správa komunikací
a vybrané chodníky budou zajišťovat zaměstnanci našeho
úřadu. V případě krizových nebo kalamitních situací v důsledku
padání sněhu, volejte v pracovní době na podatelnu ÚMČ Praha
21 na tel: 281 012 911, kde vás přepojí na odpovědného pra-
covníka. Mimo pracovní dobu lze zaslat SMS na mobilní tele-
fonní číslo: 608 623 474.
Podrobnější informace, včetně Plánu zimní údržby, najdete i na
webových stránkách MČ Praha 21- www.praha21.cz. Zde bude
také v době úklidu možné sledovat pohyb úklidové techniky. Po
zkušenostech z předchozích, především posledních dvou let si
dovoluji požádat v době kalamitních situací o trpělivost a ohle-
duplnost. Není možné, aby bylo uklizeno okamžitě v celém
území. Vždy se snažíme zajistit především přístupy k důležitým
místům, jako jsou zdravotní střediska, školy, školky a pošta. Dále
pak velmi často brání úklidu nevhodně zaparkovaná auta. Přes
všechny možné problémy však můžeme slíbit, že uděláme vše
pro to, aby nás zima co nejméně potrápila neprůjezdnými a ne-
schůdnými komunikacemi a zasněžený Újezd nad Lesy nám byl
jen pro radost.

RNDr. Soňa Beroušková,
vedoucí OMI

marketing

reklama

média

Myslíkova 23, 110 00 Praha 1-Nové Město, telefon: 224 931 617, 724 511 511

5 minut chůze
Klánovický les

10 minut chůze

25 minut vlakem 

ZELENÉ ÚVALY
nízkoenergetické domy a parcely

www.zeleneuvaly.cz

CERTIFIKÁT

NÍZKOENERGETICKÉ
BYDLENÍ

BYDLENÍ
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DOSTUPNOST

STANICE 
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Lomecká 1807, 190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy
tel.: 775 248 650, e-mail: info@restaurant-krokodyl.cz

www.restaurant-krokodyl.cz, www.tatarak.cz

Nabízíme steaky, mezinárodní kuchyni 
a máme vyhlášený tatarský biftek.

Rodinná restaurace 
Krokodýl v Újezdě nad 
Lesy je od ledna 2012 

nekuřácká!
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SPOLEČNOST  SCANFELT  ZAHAJUJE
PRODEJ  ORIGINÁLNÍCH  VÁLENEK

Obuv, která léčí
Přírodní ovčí plst, ze které jsou válenky vyrobeny

vyniká propustností vodní páry, absorpcí a desorpcí
vody, resp. potu. Vlna zůstává suchá. Příznivé půso-
bení ovčí vlny v koncentrované podobě plsti je dopo-
ručováno při nachlazení a to zejména pro suché teplo,
které poskytují právě válenky. V ovčí plsti válenek je ob-
sažen přírodní ovčí tuk lanolin. Je používán v lékařství
a kosmetice. Pomáhá v léčbě revmatizmu, kloubních
a svalových onemocnění. Účinek byl prokázán u orto-
pedických,  bronchiálních a alergických onemocněních.
Léčebné vlastnosti ovčí vlny – urychlují hojení ran, zlo-
menin, brání zánětlivým procesům.

Suché teplo ovčí vlny snižuje nervové napětí. Obutí
válenek naboso má masážní efekt vyvolaný dotekem
drobných koncových vláken. Díky tření chodidla vlákny
se vytváří elektrostatický náboj,který působí na zlepšení
průtoku krve. 

To znamená, že válenkyposkytují jedinečnou relaxaci
unaveným nohám. Kromě toho vědci potvrdili pozitivní
účinek obuvi z ovčí vlny na rozšiřování cév, zlepšování
krevního oběhu.

S pozdravem Ing. Stanislav Kubeš

Scanfelt s.r.o, 
Spálená 106/47
Praha 1 – Nové Město
Tel: +420 221 969 794, 
www.scanfelt.cz

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

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

Psychosomatické dietní poradenství

obezita, diabetes, alergie, choroby ledvin 

email: marien222@seznam.cz

tel.724 898 918, 723 724 893, 281 868 584

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ
placená inzerce

vložená příloha

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

• Geodetické práce pro potřeby stavby
• Zaměření IS pro kolaudaci 
• Geometrické plány
• Vytyčení vlastnických hranic 
• Újezd nad Lesy a okolí

since 1990

JAZYKOVÁ ŠKOLA
v ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 

otevírá od února 2011 
tyto jazykové kurzy:

Dále nabízíme:
individuální lekce • kurzy na míru • výuka ve firmách 

Informace: 
tel: 733 392 675  •  e-mail: deltaschool@volny.cz  •
www.deltaschool.cz

ANLGLIČTINA děti i dospělí
• všechny úrovně pokročilosti
• konverzace s rodilými mluvčími
• dopolední, odpolední i večerní kurzy

FRANCOUZŠTINA dospělí

• začátečníci, mírně pokročilí, 
středně pokročilí – konverzace

• odpolední a večerní kurzy

ŠPANĚLŠTINA dospělí
• začátečníci

• dopolední i večerní kurz

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Pondělí od 9.1.2012 od 20:15 Velmi mírně pokročilí  II 
(14 lekcí + 1 prodloužená)
Úterý od 2.1.2012 od 20:15 Pokročilí II (14 lekcí + 1 prodl.)
Středa od 3.1.2012 od 20:15 Mírně Pokročilí II (14 lekcí + 1prodl.)
Neděle od 8.1.2011 od 18:30 Začátečníci (14 lekcí + 1 prodl.)
Neděle od 8.1. 2011 od 20:15 Pokročilí I (14 lekcí + 1 prodl.)
Jednotná cena kurzu 4500Kč/kurz/pár

Pravidelné taneční čaje
– Neděle od 8.1.2011 od 16:30-18:30 hod

KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE
- Pondělí od 6.2.2012 od 18:00 hod Cena 2300Kč
KURZ TAICHI
– Pondělí od 6.2. 2012 od 19:00 hod. Cena 2300Kč

ZUMBA
Pondělí od 17 hod od 6.2.2012
Úterý Zumba s posilováním od 20-21hod od 3.1.2011 pro-
dloužené pololetí 2000 Kč (ZŠ Masarykova, ul. Polesná) 
Středa od 19 hod od 8.2.2012
Čtvrtek od 19 hod od 9.2.2012

Sobotní ZUMBA od 9-10 hod – sobotní výhodné permanentky 
800 Kč/dopělí – 10x vstup
600 Kč/studenti do 26 let – 10x vstup
450 Kč/děti a mládež do 18-ti let
100 Kč jednotlivé stupné dospělí, 80 Kč studenti, 50Kč děti
a mládež do 18-ti let
(sobotní Zumba ZŠ Masarykova, ul. Polesná, malá tělocvična) 4,5

FITDANCE (street dance + moderna pro dámy, slečny)-
tanec s posilováním – čtvrtek od 5.1.2012 od 20-21 hod 
Cena 2500 Kč/prodloužené pololetí

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Taneční pro Mládež od 3.1.2012 (2. polovina kurzu 9+1 prodl.)
Cena 2000 Kč/slečna, pán 1000 Kč. Mohou se připojit všichni,
kdo jste absolvovali kdekoli jinde první část tj. alespoň 10 lekcí 
Taneční klub (úterky  od 3.1. od 17:15-18:15), určeno všem,
kteří jste absolvovali taneční a rádi by jste svoje taneční zna-
losti prohlubovali. Cena prodloužené pololetí 2100 Kč/osoba
Taneční Speciálky od března 2012, ihned po ukončení Ta-
nečních pro Mládež. Kurzy na sebe navazují. Cena 2000 Kč/
slečna, pán 1000 Kč.

Taneční Přípravka děti – úterý od 7.2.2012
Úterý 14-15 Taneční přípravka 0 – Taneční pohybovka pro
děti od 4-6let
Úterý 15-16 – Přípravka 1 standard +latina pro děti od 7 let
začátečníci + mírně pokročilí
Úterý 16-17 – Taneční Přípravka 2
Příprava pro závodní tancování  standard +latina děti od 10 let
Cena 1900 Kč/osoba

Moderní tanec – Street dance –Hip Hop
(Cena 1900 Kč, prodloužené pololetí 2100 Kč)
pondělí + středa děti od 8 let (šikovné od 7 let) od 14-15 hod
od 6.2.2012 a 8.2.2012
pondělí od 15 hod – začátečníci děti od 7 let (nový kurz)
2.1.2011 prodloužené pololetí
pondělí od 16 hod – středně pokročilí od 6.2.2012
středa od 15 hod – děti od 10 let (velmi mírně pokročilí)
od 8.2.2012
čtvrtek od 18 hod - pokročilí (12 let+) od 9.2.2012

Roztleskávačky-pohybová taneční přípravka (děti 4-6 let) –
Středa od 8.2. od 16 -17 hod, Cena 1700 Kč
Taneční pohybová přípravka pro děti (5,5-7 let)
Středa od 4.1.2012, prodloužené pololetí, Cena 2100 Kč
ZUMBA děti – více na www.tanecni-ujezd.cz
Tance pro děti (15-16 hod ut, st, čt) ZŠ Masarykova, ul. Polesná 

Taneční Studio Style pořádá od ledna 2011 NOVÉ KURZY

Více informací získáte  na www.tanecni.ujezd.cz , tel. 603 493 667
Tančíme v Polyfunkčním Domě, Staroújezdská 2300, Praha 9 – Újezd nad Lesy

REKONDIČNÍ CENTRUM Újezd nad Lesy, Velebného 1821

Telefonické objednávky 2 dny předem a informace: 608 180 000
www.rekondicnicentrum.cz

ZBAVÍME VÁS: nadváhy, přebytečných cm v problémových partiích, celulitidy,
akné, ochablé pleti a drobných vrásek, ochablosti svalové hmoty a kůže. Bolesti
kloubů, zad a šíje, vyčerpanosti fyzické, potažmo i psychické.
NABÍZÍME: Rekondiční stoly – tvarují postavu, posilují svalovou hmotu na úkor
tělesného tuku. Již po 20 pravidelných lekcích lze docílit 2-4cm úbytku v problé-
mových partiích.
Spalovač tuku VACU SHAPE, odstraňuje tělesný tuk a celulitidu. Masáže BODY
ROLL, odstraňují tukové polštáře a celulitidu. LYMFOMASÁŽE – Lymfovan – od-
straňují bolesti nohou, podkožní tuk a celulitidu. LASER terapie – odstraňuje bo-
lesti pohybového aparátu, urychluje hojení ran a jizev, léčí akné, regeneruje pleť,
odstraňuje drobné vrásky a další. TRENAŽERY, pro cvičení různých tělesných
partií – úbytek tuku, posílení svalové hmoty, úbytek váhy. 
RAŠELINOVÉ obklady: léčí bolesti pohyb. aparátu (revma, artróza, svaly a úpony)
INFRAZÁŘIČ a BIOLAMPA – léčí bolesti pohyb. aparátu i kosmetické vady pleti.
SOLÁRNÍ SPRCHA – turbosolárium 48 trubic – opalování ve stoje, výrazné slevy
při předplatném. Další výhody a slevy na služby dle počtu závazně objedna-
ných služeb.
Poskytovatelka služeb na základě závazné objednávky bezplatně sestaví návrh
terapie služeb dle potřeb a údajů klienta.

Vedení účetnictví a daňové evidence
Zpracování mezd a vedení personalistiky

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2011
pro právnické a fyzické osoby

Vám zajistí 

MVM účetní servis
www.mvm-servis.cz

B. VITÁSKOVÁ J. MACÁKOVÁ
Načešická 1868 Podnikatelská 565
Újezd nad Lesy                           Běchovice 
TEL: 736 269 684 TEL: 281 864 667

E-mail: vitaskova@mvm-servis.cz
macakova@mvm-servis.cz



INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

Kvalitní, rychlý a levný přístup k internetu 24 hodin denně.
Žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“.
Dohled nad sítí a servis sítě 24 hodin denně.

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

ZDARMA:
�� VoiP telefonní linky bez paušálních poplatků
�� samostatná linka pro připojení k PCO
�� servis linky včetně dopravy technika
�� pouze za 1 Kč veškerý HW pro připojení k síti

Připojte se kdekoliv v lokalitě: Újezd nad Lesy, Rohožník, Blatov, Běchovice, Běchovice II, Sibřina,
Koloděje, Květnice, Stupice, Sluštice, Dobročovice, Dubeč, Dubeček , Hájek, Křenice, Pacov, Březí,
Strašín, Babice, Doubek, Zlatá, Třebohostice, Škvorec, Hradešín, Přišimasy, Skřivany, Limuzy, Masojedy,
Doubravčice, Štíhlice, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Tuklaty, Tlustovousy, Břežany,
Vyšehořovice, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy, Mstětice, Zeleneč, Šestajovice,
Klánovice, (rozhraní Klánovic a Šestajovic), Praha 10 Zahradní Město − okolí ulice Jabloňová

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

phone.újezd.net

tel.: 602 342 548
602 266 299

Po - Pá 7 - 15 hod
So - ddllee tteell.. ddoommlluuvvyy

JJaarroossllaavv BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

- prodej štěrku
- veškeré zemní práce
- autodoprava
- zajištění a přeprava kontejnerů
- zajištění stavebních strojů 
a veškeré stavební mechanizace

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

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

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
MILAN PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� recyklát, tříděná zemina

�� přeprava materiálu

�� multikára, avia, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz
mobil: 603 242 142
tel.: 281 931 419
fax: 281 931 512
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ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJvložená příloha
placená inzerce

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

BUBNOVÁNÍ S JONÁŠEM
Pravidelné úterní bubnovací, improvizační
a relaxační  večery v podkroví školky na kopci
mezi Sibřinou a Újezdem nad Lesy.
Více na www.pisensrdce.cz.


