
k a l e n d á r i u m

Brožura Zdravé Městské části
Praha 21
Máte zájem dozvědět se informace o mezinárodním projektu
Zdravé město, o místní Agendě 21, o strategickém plánu MČ? Do
podatelny Úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 –
Újezd nad Lesy si přijďte pro brožuru, ze které se dozvíte další
informace o realizaci místní Agendy 21 v naší městské části.

Iva Hájková, OŠKMA21

do 26. 2. JSEM SENIOR A ŽIJI V ÚJEZDĚ n/L - výstava v Újezdském muzeu

5. 2. KAS - Klub aktivních seniorů - schůze, 9 -11 hod, budova ÚMČ

e-Čaj o páté se starostou prostřednictvím Skype, od 17:00 hod
Skypová adresa je: starosta.praha21

Beseda s tvůrci dnes už téměř 100 dílného televizního seriálu
ŠUMNÁ MĚSTA, od 19:00 hod v divadelním sále MZŠ.

Procházka „Lobkovický palác na Hradčanech“, sraz v 15:00 hod
u Pražského hradu. Doprava BUS 163 ve 13:48 z Rohožníku na
Depo Hostivař, dále Metrem A na Malostranskou a tramvají 22
do stanice Pražský hrad.

8. 2. Petr John – taneční a poslechový večer, vstupné 50 Kč,
pravidelně od 19:00 hod, Level

Vernisáž obrazů a knižních ilustrací MgA. Terezy Valáškové
proběhne v restauraci Level od 16 do 18 hod.

10. 2. Trénování paměti, 14 - 15 hod v budově Úřadu MČ. Nezapomeňte!

12. 2. Čaj o páté - neformální beseda o tom, co vás pálí či zajímá
v naší městské části. Zve starosta P. Roušar. Od 17:00 hod, ÚMČ.

Pacifik – koncert, Milan Schmidt uvádí legendu trampské
muziky, vstupné 150 Kč, od 20:00 hod. Level.

„Prolhaná Ketty“, KAS (klub aktivních seniorů) zve do divadla
v Horních Počernicích od 19:30 hod, cena 200 Kč, Bus 303 od
MÚ v 18:08 nebo 18:38, do stanice „Divadlo H. Počernice“

13. 2. „NAMIBIE – další africké putování, aneb je třeba stále
žasnout“. Beseda. Manželé Čížkovi slovem i obrazem představí
africkou zemi. Od 15:30 hod na Úřadě MČ

„Život on line“, zážitkový den pro každého, komu je nad 50 let
a chce zdarma zkusit pracovat s novými technologiemi – telefon,
tablet, digitální fotografie aj. Od 11 do 16 hod v klubu Node 5,
Radlická 50. St. Metra B – Anděl, 250m od výstupu Na Knížecí.
Přihlášky na tel: 723 345 766 nebo tereza.sichova@mamaloca.cz.

14. 2. Rekonvalescence – taneční a poslechový večer, vstupné 70 Kč
od 19:00 hod, Level.

15. 2. Kapky – taneční a poslechový večer, vstupné 50 Kč,
od 20:00 hod, Level

18. 2. „Až naprší a uschne“ v Divadle Na Fidlovačce od 19:30 hod.
Cena 220 Kč. Pojede společný autobus v 18:00 z Rohožníku.
Zájemci hlaste se u desítkářek.

19. 2. Představení projektu „Revitalizace parku před Masarykovou ZŠ,
Staroklánovická 230“ od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ

21. 2. Přednáška o zahradě a ovocných stromech s J. Krausem,
klubovna ČSZ od 16:00 hod

Hexagon – taneční a poslechový večer, vstupné 50 Kč
od 19:00 hod, Level

22. 2. Živá huba – taneční a poslechový večer, vstupné 50 Kč,
od 19:00 hod, Level.

26. 2. e-Čaj o páté se starostou prostřednictvím Skype, od 17:00 hod

27. 2. „Jak udělat kariéru snadno a rychle“, náhradní představení
v Divadle na Vinohradech, od 19:00 hod, spol. bus v 18:00
z Rohožníku. Hlaste se u desítkářek, pův. vstupenky vyměníme.

28. 2. Rošáda – taneční a poslechový večer, vstupné 70 Kč,
od 19:00 hod, Level.

1. 3. HOM - BRE – taneční večer Country & Swing, vstupné 50 Kč,
od 19:00 hod, Level

5. 3. KAS - Klub aktivních seniorů - schůze, 9–11 hod, budova ÚMČ

7. 3. Vzpomínkové setkání u pomníku T.G.M., od 16:00 hod

Vernisáž otevření Lesní galerie II, od 18:00 hod v Levelu

8. 3. Petr John – taneční a poslechový večer, vstupné 50 Kč

Výroční členská schůze ČSZ, od 14:00 hod v jídelně MZŠ Polesná

21. 3. 1. jarní ples Městské části Praha 21, vstupné 250 Kč u stolu
v sále a u baru, 150 Kč v restauraci, od 20:00 hod, Level

29. 3. 3. újezdský karneval pořádá Rarášek v sále Levelu od 10:00 hod
a od 15:00 hod. Prodej lístků od 27. 2. v podatelně ÚMČ a El Bio.

Úspěšný rok 2013 - Kangsim opět na nejvyšších příčkách

Milí spoluobčané, čtenáři Újezdského Zpravodaje,
toto číslo Újezdského Zpravodaje je z velké části věnováno
školství.
Přesně před rokem jsme v únorovém čísle probírali téma dise-
minace druhého stupně ZŠ. Co se v oblasti školství za rok udě-
lalo? A co Újezd v budoucích letech v této oblasti čeká? Jak
budeme naplňovat koncepci, kterou městská část v loňském
roce přijala? Jak dopadl zápis a kolik dětí bude přijato do prvních
tříd? Odpovědi naleznete uvnitř tohoto čísla.
I v loňském roce se náš úřad účastnil soutěže o cenu Minister-
stva vnitra. Opět úspěšně, získali jsme bronzovou medaili v kate-
gorii zavádění Místní Agendy 21. Moc si toho vážím. Jsme dáváni
za vzor! Ne za výsledky, protože řada obcí, která s MA 21 pra-
cuje už od devadesátých let, je mnohem dál, ale za cestu, kterou
jsme zvolili. A také za kvalitu našich výstupů. Bližší informace
přineseme v březnovém Zpravodaji.
Komunikace s občany, která je základem Místní Agendy 21, je

pro mne osobně velmi důležitá. Potěšil mě proto lednový Čaj
o páté, kterého se účastnilo kolem dvaceti lidí. Ačkoliv byla pro-
bíraná témata obtížně řešitelná - narážela na nedostatek financí
nebo na nutnou a v současné době skřípající součinnost s Hlav-
ním městem Prahou - zadal jsem deset konkrétních úkolů k vyře-
šení, na kterých jsme se s občany dohodli. Řada věcí se opět
posune správným směrem.
Pro ty z vás, kteří na úřad chodit nechtějí, nabízím od února
2014 novinku: e-Čaj o páté se starostou prostřednictvím Skype!
V Kalendáriu naleznete dva termíny, v nichž budu k dispozici
pro vaše skypové dotazy či podněty. Skypová adresa je:
starosta.praha21 a naleznete ji na webových stránkách v kon-
taktech starosty.
Od letošního roku také zprovozňujeme Facebookové stránky
naší městské části. Rádi bychom využili i tohoto kanálu a infor-
mace, které Vás zajímají, poskytovali uživatelům Facebooku způ-
sobem, na který jsou zvyklí. Na Facebookové stránky budeme

vyvěšovat nejen články z webu, ale také veškeré aktivity zařazené do Ka-
lendária, dále pak novinky z Prahy nebo dopravní zpravodajství. S Face-
bookem začínáme, tak prosím omluvte případné nedokonalosti, než vše
prozkoumáme a naučíme se. A kde nás na Facebooku najdete? Na www.
facebook.com/praha21.
Tak se podívejte a napište, co je možné vylepšit :-)
Přeji Vám krásný únor.

Pavel Roušar, starosta

Během celé sezóny jsme Vás pravidelně
informovali o výsledcích našich závodníků
na jednotlivých turnajích a teď je na čase
odkrýt, jak jsme dopadli po sečtení bodů
v celoročních soutěžích.
Pro lepší orientaci úvodem v krátkosti zo-
pakuji, o co jde. Na všech turnajích, zařa-

zených do soutěže, se sčítají body za kaž-
dého závodníka týmu, který se umístí.
Újezdský oddíl se účastní těchto prestiž-
ních soutěží jak ve sportovním zápase, tak
v technických sestavách. V obou odvět-
vích jsou soutěže rozděleny dle technic-
kého pásku na Extraligu (vysoké pásky)

a Národní Ligu (nízké pásky). V zápase
ještě dle věkových kategorií.
Našim zápasníkům se celý rok dařilo
a svou nepřemožitelnost potvrdili ještě
před posledním turnajem sezóny, kdy již
bylo jasné, že je nikdo o první místo v Ná-
rodní taekwondo lize mládeže nepřipraví.
V Taekwondo extralize jsme po celoročním
boji hrdě obsadili třetí příčku.
V soutěži sestav, kde již nejsme považo-
váni za nováčky, jsme díky píli a odhod-
lání našich závodníků zvítězili v Národní
lize poomse, což je v konkurenci mnohem
zkušenějších týmů obrovský úspěch. Dal-
ším důkazem kvalit našich závodníků je
druhé místo v Extralize poomse, tedy
v soutěži vysokých pásků.
V součtu všech kategorií obou sportovních
odvětví se nebojím říci, že jsme rozhodně
nejúspěšnější tým roku 2013 v České re-
publice.
Výsledky ovšem nejsou jen zásluhou zá-
vodníků. Bez trenérů, kteří je celý rok při-
pravují, by to nešlo. Největší poděkování
a zásluhy připadají Marku Doxanskému,
díky jehož tvrdé práci se Kangsim opako-
vaně drží v čele českého taekwondo.
Poděkování za podporu patří i Městské
části Praha 21, všem našim sponzorům
a v neposlední řadě rodičům našich zá-
vodníků.

text a foto Zuzana Lincová,
trenérka Kangsim Dojang

Souhrnné výsledky a vítězové jednotlivých
kategorií:

Národní taekwondo liga mládeže: 1. místo
• Michal Ešše
• Jakub Mádr
• Pavel Švejda

Taekwondo extraliga: 3. místo týmů

Národní liga poomse: 1. místo
• Marie Brejlová
• Pavel Švejda
• Marek Sviderski
• Oldřich Jandl

Extraliga poomse: 2. m0ísto
• Ornela Procházková
• Martin Horák
• Martin Skolil

ÚJEZDSKÝ noviny MČ Praha 21

únor 2014

z d a r m a

ZPRAVODAJ
Vernisáž LESNÍ GALERIE II

proběhne 7. 3. 2014 od 18 hod v Levelu
Srdečně zveme autory obrázků, rodiče i ostatní příznivce.

Újezdský STROM o.s.

ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz

Těžba v lese 2014
Chtěli bychom seznámit občany s plánovanou těžbou v Kláno-
vickém lese, kterou budou Lesy ČR s.p. provádět dodavatelskou
firmou v letošním roce. Při návštěvách v okolí prováděné těžby
dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Ing. Roman Březina, vedoucí OŽPD
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Sloupek zastupitelů

Aktuality z Rady MČ Zaměřeno na životní prostředí

Na svém 84. jednání dne 17.12. 2013
a 85. jednání dne 14.1. 2014 rada MČ
schválila:
� zápis z jednání likvidační komise
� předložené dodatky, prodlužující
nájemní smlouvy na dobu určitou od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na byt č. 6
v Novosibřinské ulici čp. 673, byt č. 55
v Žíšovské ulici čp. 1627 a byt č. 17 v Ží-
šovské ulici čp. 1612.
� předložený dodatek č. 4 k nájemní
smlouvě na byt č. 1 v Novosibřinské
ulici čp. 673, prodlužující nájemní
smlouvu na dobu určitou od 1. 1. 2014
do 30. 6. 2014
� uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro Pražskou plynárenskou
Distribuci, a.s. na parc.č. 516
� uzavření Smlouvy o s. budoucí na
zřízení věcného břemene pro Praž-
skou plynárenskou Distribuci a.s. na vý-
stavbu dvou plynovodních přípojek na
pozemku parc.č . 3237/1
� uzavření Smlouvy o zřízení služeb-
nosti stezky a cesty spojené s vlastnic-
tvím nemovitostí na parc.č. 501/1 a 502
v k.ú. Újezd nad Lesy pro Miloslavu
Ondrákovou a Jiřího Ondráka
� soupis připomínek MČ P21 k doku-
mentu MHMP "Protidrogová politika
hl. m. Prahy 2013 až 2020"
� předloženou dohodu o úhradě dluhu
na nájemném a službách za byt č. 46
v Žíšovské ulici čp. 1627
� rozpočtová opatření č. 90 - 93, 95 -
100 - změny rozpočtu v roce 2013
� předžalobní upomínku a výpověď
z nájmu bytu č. 2 v čp. 1611, zapsaného
na LV č. 3001 u KÚ pro hl. m. Prahu jako
bytová jednotka č. 1611/10
� podání grantu „Revitalizace sportov-
ního areálu Masarykovy základní
školy“ fyzickou osobou, bude realizo-
ván na parc. čísle 1577/1 a 1578 bez po-
třeby finanční spoluúčasti vlastníka
pozemků MČ P21
� vnitřní směrnici „Zadávání veřejných
zakázek“ s účinností od 1. 1. 2014
� přijetí dotací z MHMP a ze státního
rozpočtu do konce roku 2013
� předložené Uznání dluhu a doho-
du o úhradě dluhu nájemcem bytu
č. 2 v č.p. 1611, zapsaného na LV
č. 3001 jako jednotka č. 1611/10
� záměr na investiční akci „Rekon-
strukce kuchyně MZŠ, Polesná 1690“

Petr Duchek / VV
Více se v ÚZ bránit nesmím!
Je starostův úvodník v ÚZ/1/14 projevem jeho politické ago-
nie, či hazardní lobby?
Z rohožnické restaurace Zipo se stala herna a MČ to údajně
nemohla ovlivnit. Opak je ale pravdou. Odmítla zavést nu-
lovou toleranci hazardu (NTH). Důvod? Hazard by se prý
uchýlil do černých heren a nebyl pod kontrolou. Černé
herny jsou ale co? Automaty v obýváku? Směšné! A s her-
nami maskovanými např. pod spolky udělá razie policie
krátký proces. Jako loni v centru Prahy.
Dále starosta uvedl, že některé MČ od NTH ustoupily, leč
neuvádí, které ... Že by žádné?
Alibisticky zmínil i uspořádané veřejné projednávání o ha-
zardu v Újezdě, o němž ale v podstatě nikdo nevěděl.
Chlácholící manipulací naší radnice má být, že z hazardu
má peníze a mladiství se nebudou stravovat vedle auto-
matů. Pravda je však taková, že peníze honosně věnované
na podporu sportu, kultury a sociálních aktivit jsou ocej-
chované neštěstím těch, kteří v hazardu uvízli tak, jako jiní
v drogách. Pane Roušare, Slezáku a paní Čechová, styďte se!

Michal Hartman / Otevřený Újezd
V periodicích je to tak, že události po lhůtě uzávěrky je
možné komentovat až k termínu uzávěrky následující.
V případě Zpravodaje to může znamenat, že pro zprávy
o akci po 10. prosinci je nejbližší uzávěrka v lednu a infor-
mace o ní vyjde tiskem začátkem února.
Tak je tomu i u posledního jednání Zastupitelstva MČ ko-
naného 16. prosince. Nekamenujte mne, že s přáním všeho
dobrého do druhého měsíce roku 2014 připojím pár řádek
z roku minulého.
Do roku 2014 vstupujeme s rozpočtovým provizoriem. Jsme
závislí na Magistrátu, ten na rozpočtu státním, sklízíme
ovoce politických potíží a zpoždění na vyšších úrovních.
Pražské MČ nemohou včas sestavit rozpočty, navíc jsou
postaveny před klesající stav veřejné pokladny.
O to důležitější je mít dobře zpracované a projednané kon-
cepční projekty, které otevírají cestu efektivnímu rozvoji
i úspěchům v grantech. Dobrou zprávou tedy je, že Zastu-
pitelsvo, mimo jiné, také jednomyslně schválilo Dopravní
generel a generel cyklistické dopravy (v MČ Praha 21 - Újezd
nad Lesy).

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Redakce v prosinci neotiskla zastupiteli Duchkovi (VV) celý
příspěvek do Sloupku. Jak se dalo čekat, ze strany p.Du-
chka následovala na zasedání zastupitelstva řada interpe-
lací k pravidlům vydávání Zpravodaje. Pověřil jsem tedy
interní kontrolorku úřadu, aby celou situaci prověřila.
Závěr byl jednoznačný - Redakční rada ÚZ žádná pravidla
neporušila. Předpokládám, že opět bude následovat příval
stížností, nařčení z cenzury atd. A možná by stačilo tak
málo - oprostit se od osobních a vědomých urážek a slušně
a pragmaticky komunikovat o tom, co by strana Věci Ve-
řejné dělala jinak či lépe. Urážet a osobně napadat lze, ale
těžko pak po stejných lidech vyžadovat spolupráci a tvářit
se, že urážky jsou jen prostředkem politického boje. Ve sku-
tečnosti je to jen sprostota zakrývající absenci myšlenky
i jakéhokoli politického programu. Příště, až budete „omy-
lem” komolit jméno paní místostarostky Karly Jakob Če-
chové či žertovat na podobné intelektuální a společenské
úrovni, odpovědi se nedočkáte.

RNDr. Jiří Sikač / Volba pro Újezd
Vážení spoluobčané,
znalci místních poměrů se asi podiví, že se zastupitele Ing.
Duchka zastává i někdo jiný, než jeho věrný zbrojnoš Ing.
Lameš. Je tomu ale tak! Nelíbilo se mi, jak v posledním čísle
ÚZ reagovala redakce na příspěvek Ing. Duchka do „šedého
sloupku“. Byl jsem doteď toho názoru, že si tam může
každý zastupitel psát, co uzná za vhodné, a ponese si i pří-
padné právní důsledky. Pokud zde uvede reklamní sdělení
typu: „Mrkev pro svoje králíky kupujte pouze od Marťanů!“,
maximálně tak občané zapochybují o jeho duševním
zdraví, ale nebude to považováno za zakázanou reklamu,
tím spíše, že SÚL je pro ÚZ asi takovou konkurencí, jako
Blesk pro Hospodářské noviny. Nechť si každý zastupitel
píše, co chce, a na základě toho si o něm újezdští občané
udělají svoje mínění, pokud si je za 3 roky fungování tohoto
zastupitelstva už neudělali. Jediné omezení by mělo být
1000 znaků včetně mezer. Pro porovnání, tento můj pří-
spěvek jich tak má právě 999.

Odbor kanceláře starosty a tajemníka:
1. Úprava prostor před budovou úřa-
du /přeorganizování úřední desky
a výstavba nových vývěsek politic-
kých stran a některých zájmových or-
ganizací/.
2. Projekt kamerového systému v linii
Polesná - Čentická – budova ÚMČ –
Polyfunkční dům.

Odbor stavební úřad:
1. Na otázku nelze odpovědět, pro-
tože jako orgán státní správy nepra-
cujeme „ve prospěch někoho“, ale
rozhodujeme v rámci platných práv-
ních předpisů v rozsahu podaných
žádostí a podnětů.
2. Udržet stávající kvalitu služeb
v rámci svěřené agendy státní správy
v souladu s možnostmi platných
právních předpisů.

Odbor sociálních věcí:
1. Na úseku státní správy: Vzrostl
zájem o poskytování pěstounské péče
dětem, jejichž rodiče se o ně nemo-
hou či nechtějí starat. V MČ máme
sedm pěstounských rodin, kterým po-
skytujeme služby spojené s výkonem
jejich činnosti. Na úseku samosprávy:
Jako úspěch vidíme vzrůstající zájem
občanů všech věkových kategorií
o naše akce: velikonoční a vánoční díl-
nu, soutěž Jsem senior a žiji v Újezdě
nad Lesy, podařená byla i Mikulášská
zábava pro seniory.
2. Na úseku státní správy: Zvládnout
v praxi rozsáhlé legislativní změny
spojené s Novým občanským zákoní-
kem zejména v oblasti rodinného
práva a opatrovnictví, podporovat
pěstouny. Na úseku samosprávy:
Dále rozvíjet komunitní terénní služ-
by, dokončit projekt mapování přís-
tupnosti objektů a vytipování přístu-
pových tras k těmto objektům, po-
kračovat v pořádání úspěšných akcí
a zapojování osamělých občanů do
života v MČ.

Odbor životního prostředí a dopravy:
1. OŽPD realizoval v uplynulém roce
tři významnější projekty: děti jsme
oslovili oslavou Dne Země v rámci
které jsme dosáhli zápisu do České
knihy rekordů, kdy se stavěl z nápo-
jových kartonů Šneček Oujezďáček,
pro zlepšení pořádku v MČ jsme
zajistili rekonstrukci a oplocení tří
stanovišť tříděného odpadu a ve vý-
sadbě zeleně jsme pokročili v aleji
u hlavní komunikace, kde došlo k vý-
sadbě 14 nových alejových stromů.
2. Připravit zajímavý program pro
oslavu Dne Země, abychom přizvali
ještě více návštěvníků než v loni, po-
kračovat v rekonstrukci aleje na hlav-
ní komunikaci a v neposlední řadě
realizovat některá opatření z Doprav-
ního a cyklogenerelu MČ Praha 21.

Odbor majetku a investic:
1. Mimo běžnou činnost odboru ma-

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

8. února Valdovská x Hrádková
Druhanická x Staroújezdská

22. února Rohožnická (na parkovišti u Alberta)
Toušická (u spořitelny)

ANO - starý nábytek, pohovky, gauče,
koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové předměty
(např. staré bojlery).

NE - živnostenský odpad, nebezpeč-
ný odpad (např. autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a
obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, výrobky
podléhající zpětnému odběru (např.
vyřazené elektrozařízení, TV a PC mo-
nitory, počítače, lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD
ÚMČ Praha 21, M. Nejtková - tel: 281 012 943

ROČNÍ HLÁŠENÍ O ODPADECH

Jak jsem vás již informovala v minulém čísle Újezdského Zpravodaje, blíží se
termín pro podání ročního hlášení odpadů za rok 2013 a to do 15. února 2014.
Hlášení se podává přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.
Pravidla a podrobnosti o zasílání ročního hlášení se dozvíte na www.ispop.cz
nebo na www.praha21.cz

Martina Nejtková, OŽPD

� zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce malého rozsahu na akci: „Pro-
jekční a inženýrské činnosti – Rekon-
strukce kuchyně MZŠ“
� předložený dodatek ke smlouvě
č. SML/2011/0036/KT/V.S., kterým se
mění osoba nájemce 19 m2 z pozemku
č. 580/21, a to ze společnosti PROSPER,
s.r.o. na Společenství vlastníků Oplan-
ská 2614, IČ 24234150.
� dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo po-
skytovaných prací a služeb č. 101/2002
s firmou Ženíšek Petr, P- 5, Lidická 1, na
úklid budovy ÚMČ
� smlouvu o zajišťování služeb sociální
péče v oblasti stravování
� zadávací dokumentaci k veřejné za-
kázce malého rozsahu na akci: „Pro-
jekční a inženýrské činnosti – Skautská
klubovna Rohožník“
� hodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Projekční a inženýr-
ské činnosti – Skautská klubovna Ro-
hožník“ komisí na stavební práce
jmenovanou RMČ 61/1045/12

vzala na vědomí:
� sumární výroční zprávu základních
a mateřských škol ve správním obvodu P21
a výroční zprávy ZŠ a MŠ zřizovaných MČ
P21 za šk. rok 2012 - 2013
� dokument MHMP „Protidrogová po-
litika hl. m. Prahy 2013 až 2020“
� karty indikátorů plnění cílů Strate-
gického plánu rozvoje MČ P21
� informaci o řešení duplicitních zá-
pisů vlastnictví u pozemků v k.ú. Újezd
n. L., kde leží veřejná komunikace
� zápis č. 10/13 z jednání KŽP ze 4. 11.
2013
� záměr fyzické osoby v podání žádosti
do grantového řízení MHMP na pod-
poru projektů ke zlepšení stavu život-
ního prostředí hl. města Prahy pro rok
2014 (s ukončením realizace v roce
2015), revitalizace zeleně v okolí objektu
MZŠ, Polesná 1690
� termíny zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání do MŠ zřizovaných MČ
P21 na šk. rok 2014/2015
� informaci o závadách střechy domu
v Žíšovské 1628 a problémech se zajiš-
těním oprav
� zápis z 15. jednání KÚR ze 11.12.2013
� zápis z jednání KVA ze 11. 12. 2013
� zápis z jednání Muzejní rady z XI/13

� časový harmonogram akce „Rekon-
strukce skautské klubovny Rohožník“
� časový harmonogram akce „Rekon-
strukce kuchyně MZŠ, Polesná 1690“
� zápis č. 11/13 z jednání KŽP ze 4. 12.
2013

nesouhlasila:
� s uznáním vlastnického práva pro
manžele Č. Faltu a O. Faltovou k parc.
č. 4356/98 o výměře 5 m² vydržením,
s uznáním vlastnického práva pro Ing.
B. Tomka k parc. č. 4356/99 o výměře
5 m² vydržením, s uznáním vlastnic-
kého práva pro manžele J. Pazderu
a L. Pazderovou k parc. č. 4356/100
o výměře 5 m² vydržením na základě
stanoviska právní kanceláře.
� s cenou 231.000,- Kč za odprodej
parc. č. 4356/97 o výměře 376 m² sou-
časnému uživateli - Ing. J. Sedláčkové,
vycházející ze znaleckého posudku

souhlasila:
� s cenou 157.200,- Kč za odprodej
parc. č. 4356/101 o výměře 201 m²
včetně nákladů spojených s oceněním
pozemku a jeho převodem součas-
nému uživateli - J. Machové
� s projektem „Náhrada druhově ne-
vhodného keřového porostu podél
uličního oplocení MŠ Sedmikráska
v Lišické ulici“ na parc. č. 3748/1, po-
zemky ve vlastnictví hl. m. Prahy, svě-
řené do péče MČ Praha 21
� se změnou měsíční odměny a pří-
platků poskytovaných neuvolněným
členům zastupitelstva MČ P21 v sou-
ladu s NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV
č. 459/2013 Sb. s tím, že budou vyplá-
ceny v plné výši a to od měsíce násle-
dujícího po tom, v němž Zastupitelstvo
MČ Praha 21 toto usnesení schválí
� s přijetím přislíbeného finančního
daru pro MZŠ Polesná s účelovým ur-
čením dle žádosti příspěvkové org.

jmenovala:
� doplňující členy Komise pro udělo-
vání titulu Čestný občan MČ Praha 21
a Občan : RNDr. P. Roušar, Vl. Juřenová,
K. J. Čechová, J. Slezák, P. Duchek,
P. Mach, tajemníka komise Z. Voříška
� Ing. J. Roušala, vedoucího OMI
ÚMČ P21, za člena Komise Zdravé
městské části a MA 21

odvolala: Bc. Oldřicha Poláčka ze člen-
ství v Komisi Zdravé MČ a MA21

Zapsal MVDr. T. Vlach

jetku a investic (OMI), která se svým ob-
sahem týká ve všech směrech zlepšení
života a rozvoje MČ P 21, se OMI v roce
2013 úspěšně podařily dokončit inves-
tiční akce „Rozšíření MŠ Sedmikráska
rekonstrukcí přilehlého objektu“ a „Roz-
šíření kapacity MŠ Sluníčko Polesná
1690, s vybudováním výdejny”, na zá-
kladě nichž vznikly tři nové třídy ve
stávajících mateřských školách. Za
zmínku též stojí provedení oprav chod-
níků v ul. Starokolínská, Novosibřinská,
Pilovská a vybudování dvou nových
přechodů přes ulici Rohožnická, které
mají zvýšit bezpečnost našich obyvatel.
2. V roce 2014 je pro OMI stěžejním
cílem, v případě zajištění externích
zdrojů financování, zejména realizace
a dokončení připravovaných investič-
ních akcí:
1. Zateplení MŠ Sedmikráska,
2. Rekonstrukce kuchyně Masarykovy
ZŠ, Polesná 1690,
3. Rekonstrukce skautské klubovny,
4. Vybudování cyklostezky v Čentické
5. Revitalizace parku před MZŠ, Sta-
roklánovická 230

Finanční odbor:
1. Finanční odbor v uplynulém roce ab-
solvoval bez nedostatků audit hospo-
daření i všechny finanční kontroly.
2. V nastávajícím roce si klademe za cíl
udržet naše dobré výsledky i přes ne-
vyjasněné problémy s používaným
software GINIS, o jehož používání
MHMP doposud definitivně nerozhodl.

Odbor občansko správní:
1. Na úseku OP a CP je velkým příno-
sem pořizování žádostí a fotografie
přímo na místě. Občan již tak nevypl-
ňuje žádost ani nedokládá fotografie.
O nový občanský průkaz si již může ob-
požádat na kterémkoli úřadě na území
ČR, bez ohledu na jeho trvalý pobyt.
2. Vzhledem k tomu, že náš odbor pra-
cuje v přenesené působnosti v souladu
s platnými zákony ČR, je naším největ-
ším cílem vyřizovat žádosti našich ob-
čanů s pozitivním výsledkem v nej-
kratší možné době.

Živnostenský odbor:
1. Za náš největší úspěch považujeme
zkrácení doby na vyřizování ohlášení
a změn, téměř 95 % vyřizujeme na poč-
kání a podnikateli ušetříme další ná-
vštěvu.
2. Náš cíl v roce 2014 je digitalizovat
více než 50 000 záznamů živnosten-
ského archivu.

Odbor vedlejší hospodářské činnosti,
správy bytů a údržby:
1. Jedním z obtížných úspěchů odboru,
který se konečně začíná dařit, je ros-
toucí návštěvnost Polyfunkčního do-
mu, nabídka bohatého programu
a spokojenost návštěvníků.
2. Zastavit nárůst pohledávek po splat-
nosti a urychlit jejich vymáhání. U pří-
padů, kdy nedojde k nápravě, vypo-
vědět nájemní smlouvy.

Pokračování na str. 3

Otázky a odpovědi
Vedoucím odborů Úřadu MČ Praha 21 byly položeny následující dvě otázky:
1.„Z jakého největšího úspěchu, kterého dosáhl Váš odbor v uplynulém roce,
mají občané Újezda nad Lesy znatelný prospěch?“
2.„Jaký největší cíl leží před vaším odborem do roku 2014?“
Jednotlivé odbory ÚMČ Praha 21 odpověděly takto:
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Jak rozdělujeme dotace z heren
Magistrát hl. města Prahy rozděluje finance z odvodu z výherních hracích příst-
rojů a jiných technických herních zařízení dle postupu schváleného usnesením
Zastupitelstva HMP č. 21/3 ze dne 29.11.2013 jako účelově vázané 1) na sport mlá-
deže, 2) na kulturu, školství, sociální oblast a zdravotnictví. Určí částku, kterou
městské části poskytne a určí účel neinvestiční dotace. V roce 2013 rozdělila Rada
MČ Praha 21 obdržené finance z MHMP takto:

IV. semestr Újezdské akadmie
10. února otevře Dr. Winterová IV., jarní, semestr a nazvala svůj cyklus tajemně:
Co nás učí přísloví. Ale lidová moudrost přísloví a citáty moudrých jsou tu jen zá-
stupným pozváním do oboru, jemuž jsme se věnovali i minule. Na nich paní dok-
torka hledá a nachází příčiny a důsledky toho jací jsme, odkrývá někdy hluboce
uložené zkušenosti a moudra předchozích generací. Postupně bude řeč o lásce,
radosti, bohatství, klidu, pravdě a lži, mládí a na závěr i o čase člověčího podzimu
– chybí snad něco? Dále, ve čtrnáctidenních cyklech, až do konce května, za námi
bude dojíždět Mgr. Lenka Doležalová s cyklem přednášek, který má námět: Vznik,
vývoj a přehled světových náboženství. Paní lektorka má za sebou úspěšná stu-
dia filosofie, religionistiky a psychologie na univerzitách ve Spojených státech
a v Německu. Pracuje jako metodik vzdělávání v Památníku Terezín. Projdeme
celou historii fenoménu, který je v naší vlasti tou nepříliš preferovanou a vžitou
disciplínou. Ale o to větších překvapení se můžeme nadít.
Přihlášky a pozvánky najdete v podatelně MČ. První přednáška z každého cyklu
začne v 9:30 hod, abychom vyřídili formality, tedy evidenci a peníze.
Za Komisi volnočasových aktivit srdečně zve Petr Mach

Knihovna
v březnu

Chystáme se na nové čtenáře:
Na březen - měsíc čtenářů vyhla-
šuje knihovna pro nové zájemce
o registraci zápisné na rok zdarma.
Přijďte si vybrat z pestré nabídky
knih pro děti i dospělé.
Zároveň upozorňujeme všechny
čtenáře na úpravu půjčovní doby,
kdy je knihovna otevřena každý
pátek již od 8.00 hodin.

J. Kašparová a P. Jakubcová

Adresa knihovny :
Polyfunkční dům, Staroújezdská
2300

Výpůjční doba:
PO 10.00 -12.30 13.00 -18.00
ST 10.00 -12.30 13.00 -17.00
PÁ 8.00 -12.30 13.00 -16.00

Tereza se věnuje hlavně knižní ilu-
straci, komiksu i grafickému designu,
ale také krajinomalbě.

„Co kreslíš nejraději“, zeptal jsem se jí.
„K mým nejoblíbenějším námětům patří
zvířata a příroda, tvorba pro děti, fan-
tasy, legendy nebo strašidelné pověsti.“

„Jakou techniku používáš?“, byla moje
druhá otázka.
„Z výtvarných technik mám nejraději
malbu akrylovými barvami, práci se su-
chými křídami nebo tuší.“

„Mohou Tě osobně poznat občané
Újezda nad Lesy?“
„Budu ráda. Zájemcům budu odpovídat
při vernisáži 8. 2. od 16 hod ve vašem
kulturním domě“.

„Děkuji za rozhovor.“
Pavel Zeman

Vážení občané Újezda nad Lesy a Klá-
novic,
po dlouhém období příprav a několika
úpravách projektové dokumentace
stavby „Modernizace traťového úseku
Praha Běchovice – Úvaly“ bylo v loň-
ském roce vydáno stavební povolení
pro realizaci této stavby. Jedná se o po-
slední neopravený úsek na trati Pardu-
bice - Praha, hojně využívaný veřejností
při cestě do zaměstnání a zpět. Jeho
realizace jistě nebude bez odezvy Vás,
uživatelů.
My, zástupci firmy Viamont DSP a.s.,
která uspěla ve výběrovém řízení na
zhotovitele, bychom rádi tuto složitou
stavbu zrealizovali co nejlépe a pokud
možno s co nejmenším dopadem nega-
tivních vlivů stavby na vás, obyvatele
MČ Praha 21.
Nemohu slíbit, že stavba bude probíhat
tak, že to ani nepoznáte. Spíše naopak.
Zvýšený provoz vozidel nákladní pře-
pravy sebou přinese celkové zvýšení zá-
těže na životní prostředí. Omezení
ploch pro parkování v okolí stavby ve
stanici určitě nebude populární, ale
v průběhu výstavby bude nezbytně
nutné, hlavně s ohledem na vaši bez-
pečnost.
Vzhledem k rozsahu prací a ztíženému
přístupu k jednotlivým objektům drá-
hy, především v oblasti Klánovického
lesa, bude nutné provést výměnu kolejí

Vánoce v muzeu
Újezdské muzeum uspořádalo pro veřejnost

dva vánoční koncerty:
18. 12. v divadelním sále Masarykovy ZŠ a 28. 12. v muzeu.

Děti svými hudebními a tanečními vystoupeními vytvořily nádhernou před-
vánoční atmosféru a přítomnými byly odměněny potleskem.
Poděkování za připravu koncertu patří právem prof. Razesbergerové, prof.
Svatoňové a prof. Suchému z hudebních kurzů organizovaných MČ P21.
Vánoční atmosféra zavládla i při tradičním zpívání koled v muzeu.
Lucie Váchová doprovázela kytarou a zpěvem přítomné dospělé i děti.

Eva Danielová

Upozornění
pro chovatele

včel !
Upozorňujeme svaz i jednotlivé
chovatele včel na celém správním
území Prahy 21 (Újezd nad Lesy,
Klánovice, Běchovice, Koloděje) na
jejich povinnost podat oznámení
o umístění trvalých nebo pře-
chodných stanovišť včelstev (dle
vyhl. č.33/2012) do konce února
na Odbor životního prostředí a do-
pravy ÚMČ Praha 21. Formuláře
pro oznámení je možné si stáh-
nout z webových stránek našeho
úřadu či si je vyzvednout na OŽPD
(kancelář č. 1 – proti podatelně)

referent OŽPD
M. Kopecká

Pokračování ze str. 2

Odbor školství, kultury a MA21:
1. V oblasti školství se nám podařilo
rozšířit kapacitu mateřských škol o 80
míst a MČ P21 má schválenou Kon-
cepci školství do roku 2019.
V rámci realizace místní Agendy 21
jsme obdrželi Cenu Ministerstva vnitra
za kvalitu ve veřejné správě – prosazu-
jeme otevřenost, spolupráci, zodpo-
vědné rozhodování. Uspořádali jsme 13
veřejných projednání na různá témata
o životě občanů, veřejné fórum k roz-
voji Újezda n. L. a 7 anket. V oblasti
kultury realizovala místní knihovna 19
akcí pro čtenáře, v hudebních kurzech
v Lomecké ul. se hudebně vzdělávalo
86 žáků, uspořádali jsme 10 kulturních
pořadů a společenských akcí, 6 promí-

tání a besed v rámci Filmového klubu
21, 8 pěkných akcí v Muzeu a pokračo-
vala úspěšná Újezdská akademie .
2. Rozšířit kapacitu Masarykovy ZŠ,
převážně kuchyně v budově v Polesné,
zateplit MŠ Sedmikráska, rekonstruo-
vat skautskou klubovnu, pokračovat
v započaté výstavbě hřiště Druha-
nická, zpracovat Koncepci volnočaso-
vých aktivit, realizovat rozsáhlé
dotazníkové šetření ke sledování spo-
kojenosti občanů s životem v Újezdě
nad Lesy v různých oblastech.

V měsíci březnu vyjde již v pořadí třetí
„Výroční zpráva“, kterou si budete
moci „stáhnout“ z webových stránek
www.praha21.cz; v tištěné podobě
bude k dispozici na podatelně úřadu
a v knihovně.

Nejsme nepřátelé!
za pomoci speciálního sanačního vlaku
z vlastního tělesa dráhy. Tato rekon-
strukce bude probíhat při částečném
omezení dopravy po kolejích, v někte-
rých případech i nahrazením vlakové
dopravy autobusovou. Vlastní zastávka
Klánovice bude rekonstruována po-
stupně za provozu v letošním roce s vy-
užitím stávajících ploch v okolí stanice
a přístupu techniky po místních komu-
nikacích.
Z tohoto důvodu vás prosím o zvážení
nutnosti parkování vašich osobních vo-
zidel v okolí stanice, či zvážit jinou
alternativu přístupu, např. MHD, která
pravidelně ke stanici jezdí.
Budeme se snažit co nejméně omezit
váš bezpečný přístup do prostoru sta-
nice, a vás žádám o vstřícnost vůči naší
činnosti, která nesměřuje proti vám, ale
pro dosažení většího pohodlí při cesto-
vání. Dbejte prosím hlavně na svoji bez-
pečnost a respektujte pokyny našich
pracovníků při procházení staveništěm.
Koncem loňského roku mnozí z vás zjis-
tili, že rekonstrukce již začala. Během
denních výluk kolejí jsou využívána pro-
vizorní nástupiště na vzdálené straně
směrem na Prahu. Bohužel postupné
rozvinutí stavebních prací neumožňuje
jeho umístění blíže ke stanici. V souvis-
losti s tímto prosím dodržujte přísný
zákaz přecházení přes koleje mimo vy-
značené trasy.

Teď bych vás rád stručně seznámil
s plánovanými úpravami: Byla zahá-
jena výstavba nových základů stožárů
trakčního vedení a částečné kácení
zeleně, která je v kolizi se stavbou. V do-
hledné době dojde ke zbourání příst-
řešků nad podchodem a zahájení prací
na kolejích. Po vložení dvou mostních
provizorií do koleje budou zahájeny
práce na novém podchodu a dále pak
práce na obou nových nástupištích.
Během této doby dojde i k výstavbě
protihlukové stěny. Upozorňuji občany,
že průchod starým podchodem bude
umožněn až do doby ukončení
výstavby nového podchodu a jeho uve-
dení do provozu. Po dohodě s předsta-
viteli vašich městských částí vás
budeme průběžně informovat o po-
stupu prací a případných opatřeních
a omezeních, která se vás budou bez-
prostředně dotýkat.
Bohužel se již nyní potýkáme s nega-
tivy, jako jsou demolice zábradlí provi-
zorních přechodů, krádeže provizor-
ních schůdků a provizorní přechodové
lávky, sprejerství na cedulích apod. Tyto
vandalské zásahy stavbu ani neurychlí,
ani nezastaví, ale pouze znepříjemňují
život nám všem.
Doufám, že tato velká stavba proběhne
za vašeho přispění ke zdárnému konci
a my předáním dokončené stavby in-
vestorovi přispějeme ke zvýšení kom-
fortu v cestování vlakovou dopravou.

Ředitel stavby Tomáš John

V Polyfunkčním domě budou prezentována díla
ilustrátorky, malířky
a grafičky
Terezy Valáškové

Tereza Valášková vystudovala Ilustra-
ci a grafický design pod vedením prof.
ak. mal. Borise Jirků na Fakultě umění
a designu Západočeské univerzity
v Plzni.

Obrazy a knižní ilustrace budou vysta-
veny v restauraci Level, Staroújezdská
2300, od 16 hod dne 8. února 2014.

Výstava potrvá několik týdnů a její
ukončení bude předem oznámeno.

Foto a reprodukce Archiv T. Valáškové

F I L M O V Ý K L U B FK21

středa 5. 2. 2014 od 19 hod v divadelním sále MZŠ
Beseda s tvůrci televizního seriálu

ŠUMNÁ MĚSTA
autorem námětu, scénáristou a režisérem Radova-

nem Lipusem a akad. arch. Davidem Vávrou,
osobitým průvodcem, spoluautorem, spoluzaklada-
telem divadla Sklep a hercem - např. Česká soda.
Pánové přivezou 3 filmy: o českých architektech

v Japonsku (o Janu Letzlovi – tvůrci Průmyslového
paláce v Hirošimě, který jediný přečkal atomový

výbuch); film o tvorbě našich architektů v Bulhar-
sku a o některém z „šumných měst“ poblíž Újezda

nad Lesy - Kolín, Poděbrady, nebo Nymburk.

Další informace na webových stránkách
MČ Praha 21- www.praha21.cz

Rozdělení dotace MHMP pro oblast školství ve výši 165 500 Kč

název příspěvkové organizace třídy na 1 třídu vyplaceno
(odd.) v roce 2013

I.MŠ, Čentická 2222 3 6 100,00 18 300,00
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 5 6 100,00 30 500,00
MŠ Rohožník, Žárovická 1653 3 6 100,00 18 300,00
MŠ Sluníčko, Polesná 1690 4 6 100,00 24 400,00
Masarykova ZŠ, Polesná 1690 12 6 100,00 74 000,00

Rozdělení dotace MHMP na oblast sportu ve výši 165 500 Kč

počet počet počet
členů mládeže mládeže do vyplaceno

celkem do 18-ti let 18 let trvale v r. 2013
k 1.10.2013 hlášené

v Újezdě

TJ Sokol 218 59 59 55 200
Školní sportovní klub 290 268 179 15 600
FK Újezd nad Lesy 211 166 142 62 400
SK Kangsim Dojang 307 292 242 21 100
Balet Arabeska 130 128 128 11 200

Zdroj: OŠKMA21

Možnost pronájmu tělocvičny v Masarykově ZŠ
Nabízíme uvolněné hodiny k pronájmu tělocvičny I. stupně v Masarykově
ZŠ a to na každý pátek v týdnu (mimo letní, vánoční prázdniny a státem
uznané svátky) v časech 15:00 – 16:00 hod a 18:00 – 22:00 hod.
zdenek.vorisek@praha21.cz, tel.: 777 811 331

Zdeněk Voříšek – ÚMČ Praha 21

Městská část Praha 21
připravuje

na pátek 21. 3. od 20 hodin

1. JARNÍ PLES
v Polyfunkčním domě.

Z důvodu omezeného prostoru
parketu bude počet vstupenek
limitován na 100 míst ke sto-
lům v sále a u baru á 250 Kč
a 40 vstupenek á 150 Kč bez
místenky ke stolu. Vlastníci

vstupenek po 150 Kč mohou
využít nečíslovaná sedadla

v restauraci Level.
Podrobnější informace budou

zveřejněny na plakátech a webu
úřadu. Prodej vstupenek v poda-
telně úřadu a v Polyfunkčním

domě bude zahájen 10. 2. 2014.
Neuhrazené rezervace šestým

dnem propadají.

Koordinátorem plesu je pan
Voříšek, mobil 777 811 331.
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Iva Hájková z odboru školství, kultury
a MA21 nám sdělila, kdo na KŠ pracoval:
Pracovní skupina složená ze zástupců MČ (místostarostka paní Karla Jakob Če-
chová), zástupců úřadu MČ (vedoucí odboru školství, kultury, místní Agendy 21
paní Iva Hájková a referentka tohoto odboru paní Hana Kořínková), ředitel a zá-
stupkyně 1. stupně Masarykovy základní školy Újezd nad Lesy (pan Mgr. Miro-
slav Kurka, paní Mgr. Vladana Vacková), zástupce předškolní oblasti (učitelka
Mateřské školy Sedmikráska paní Mgr. Martina Kubová), předsedkyně Komise
vzdělávání a výchovy RMČ Praha 21 (paní Mgr. Kateřina Šmatláková). Dle potřeby
byli přizváni zástupci školní družiny.
Jak dlouho byla zpracovávána a jakou má platnost?
Od ledna do června 2013 se pracovní skupina scházela a vytvářela jí formou brain-
stormingu. Všechny výstupy byly tříděny a zpracovány. Koncepce byla diskuto-
vána se všemi pedagogy základní školy a mateřských škol na společném setkání.
Veřejnost se k ní mohla vyjádřit na veřejném projednání. Zastupitelstvo MČ P21
jí schválilo 14. října 2013. Koncepce je na období let 2013 – 2019.
Z čeho se skládá?
Kompletní znění Koncepce školství MČ Praha 21 je umístěno na
http://www.praha21.cz/infocentrum/skolstvi.html, takže ve stručnosti:
Úvodní část vyjmenovává všechny mateřské a základní školy zřizované MČ P21
s vývojem jejich kapacity od roku 2004/2005 a zároveň ve správním obvodu Prahy
21 (Klánovice, Koloděje, Běchovice) a soukromá zařízení předškolního typu.
Další část analyzuje vývoj počtu obyvatel do roku 2022, tj. dětí do 3 let, žáků do
15 let. Podkladem byla demografická studie zpracovaná v roce 2013 profesory
VŠE Praha. Z této studie vyplývá, že největší počet dětí v mateřských školách by
měl být v tomto školním roce a v dalších velmi mírně klesat. Naopak v ZŠ by měl
počet stále kulminovat až do školního roku 2020/2021 a pak začít mírně klesat.
(Nejvýznamnější grafy této studie uvádíme na str. 5 tohoto Zpravodaje. pozn. red.)
Analytická část popisuje stav v oblasti vzdělávací (popis a zaměření jednotlivých
MŠ a ZŠ), v oblasti financování školství z různých zdrojů a v oblasti majetkové
zhodnocení stavu budov, školních kuchyní, zahrad, školní družiny. Čtvrtá oblast
vyjmenovává konkrétní opatření – aktivity – indikátory. Je rozdělena na Před-
školní vzdělávání (3 – 6 let), Základní vzdělávání, Zájmové vzdělávání s podoblastí
Školní družina a Školní klub. Pátá část uvádí konkrétní investiční akce navrho-
vané školami po projednání s odborem majetku a investic ÚMČ Praha 21. Poslední
část popisuje způsob realizace koncepce a její vyhodnocování.
Jak bude koncepce školství naplňována?
Jednotlivá opatření budou postupně součástí dvouletých Akčních plánů MČ,
mohou být součástí interních plánů mateřských škol a základní školy. Naplňo-
vání koncepce budeme sledovat a vyhodnocovat pomocí indikátorů, které jsou
v ní uvedeny. -LČ, IH-

Koncepce školství bez koncepce

Pokračování besed ve škole
Zeptali jsme se starosty Pavla Roušara: Jak pokračují Vaše besedy ve škole
na téma Desatero správného újezd'áka, které v minulém školním roce napadli
zastupitelé opozice?
Jsem rád, že setkání ve škole pokračují. Mám naplánované besedy ve 3. třídách
a ve všech třídách 2. stupně. Besedy tématicky navazují na školní výuku, ale
z části se týkají i zmíněných pravidel Desatero správného újezďáka, které jsem se
snažil přiblížit dětem v minulém roce.
Takže se s dětmi bavíte o fungování úřadu? Nebo o zastupitelstvu?
Nejenom to. Například v roce 2013 bylo v některých třídách zařazeno téma van-
dalství, v jiných ročnících například drogová problematika. To jsou témata, která
prakticky navazují na besedy v loňském školním roce. Přibližuji dětem stravitel-
nou formou platnou vyhlášku o zákazu užívání alkoholu na veřejných místech
a také důvody, proč jsme do vyhlášky navrhli konkrétní místa v Újezdě. Stejně tak
vandalství je bohužel stále aktuální téma. Devastace a ničení městského majetku
je nešvar na hraně trestného činu a navíc stojí městkou část neuvěřitelné peníze.
Má se starosta starat o besedy? I když je školství v kompetenci místosta-
rostky Karly Jakob Čechové?
Podle mého názoru má. Jsem jediný uvolněný zastupitel a mohu si na besedy vy-
hradit čas. Ve školním roce je to 25 besed, tedy 25 hodin. Budu rád, když se ze
školních besed stane tradice, bez ohledu na to, kdo kdy bude starostou. Zkrátka
jednou za rok do třídy přijde starosta a dle předchozí dohody s vyučujícím na-
bídne mladé generaci svůj pohled na společenská témata. Názor, že starosta má
jedinou roli - shánět finance pro městkou část, je mylný. Peníze jsou bezesporu
důležité, ale nejsou všechno.
Jak hodnotíte během vašich návštěv ve škole učitele? A hodnotíte i děti?
Učitelé mají velmi náročné povolání, kterému z nepochopitelných důvodů stále
chybí patřičné ohodnocení a prestiž. Je to velká chyba, byli bychom mnohem dál,
pokud by společnost kladla důraz na výchovu a vzdělání. A tak využívám každé
příležitosti, abych veřejnosti tuto skutečnost připomněl. V naší škole působí řada
zcela výjimečných učitelů, kteří zaslouží poděkování a úctu. A děti? Stále se od
nich učím. Nezbývá než si připomenout: chceš-li se něčemu naučit, vyučuj
a chceš-li něco dostávat, nejprve dávej. -LČ, PR-

Karly Jakob Čechové, místostarostky a iniciátorky KŠ, jsme se
zeptali: Z jakých podnětů jste vycházeli při tvorbě KŠ?
Nejprve bych chtěla zmínit, že pracovní skupina, která KŠ vytvářela, byla složena se zástupců školy, školky, rodičů a pra-
covníků úřadu. Spolupracovala se Školskou radou a Komisí vzdělávání a výchovy. Začali jsme na ní pracovat poté, co za-
stupitelé MČ přijali na jednání zastupitelstva MČ P21 principy Místní Agendy 21 stejně jako na koncepci cyklogenerelu
a dopravního generelu. Ve zkratce na vysvětlenou – MA21 je systém praxe pro veřejnou správu, opírající se, mimo jiné o ko-
munikaci s veřejností. KŠ jednak konstatuje současný stav školství v naší MČ a zároveň mapuje možný vývoj do budoucnosti.
AA  jjaakkýý  jjee  tteenn  vvýývvoojj??
Ačkoliv jsem na jednáních zastupitelstva naší MČ slyšela, že se demograf nechával dělat pravidelně jednou za rok, jediná
demografická studie, kterou bylo možno na úřadě dohledat, byla z roku 2006 do roku 2015. Byla ovšem zpracována tak, že
se z ní nedalo vyčíst příliš konkrétních údajů o místní demografické struktuře. To je celkem důležitý údaj pro plánování in-
vestic a dalších kroků ve školství.  Že v Újezdě byl zoufalý nedostatek míst v MŠ, to bylo obecně známo a také jsme tuto si-
tuaci řešili jako první. To, že nás čeká masivní vlna školáků nám potvrdila demografická studie, kterou jsme si nechali pro
potřeby KŠ zpracovat. Finance na její zpracování jsme získali z grantu MHMP.
A proč jste si ji nechávali dělat, když je to přeci jasné?
Zajímalo nás, zda v naší MČ je tato vlna předškoláků a školních dětí trvalým jevem, nebo zda jde o jev, který časem pomine.
Zajímal  nás časový horizont, který musíme řešit. Kdyby například minulé vedení obce mělo k dispozici data z kvalitního
demografu, vědělo by, že základní škola bude v budoucnosti sama naléhavě potřebovat prostory. Vědělo by, že je krátko-
zraké budovat v prostorách ZŠ školku s určitou investicí, když v dohlednu bude problém s umístěním školních dětí. Mimo
jiné, toto byl obtížný bod našich jednání. Zvažovali jsme, zda MŠ ve škole zrušit a zmařit tak již vynaloženou investici. Spolu
s tím bychom opět přišli o kapacitu předškolních zařízení. A nebo tam MŠ ponechat a řešit základku jinak. Nakonec jsme
se rozhodli pro druhou variantu a kapacitu MŠ Sluníčko jsme navíc s minimální investicí rozšířili  o jednu třídu.
Z KŠ jsem nabyla dojmu, že mateřské školy tak, jak jsou v současnosti, jsou postačující a nehodláte v té oblasti nic měnit.
Jako největší problém vnímám základní školu a rostoucí počet prvňáků. Je to tak?
Stav mateřských školek považuji za náš velký úspěch. Umístěním Policie ČR do přístavby Úřadu (původně zde měly být
kanceláře pro starostku) jsme dosáhli dvou pozitiv: Policii jsme přiblížili centru MČ a zároveň se nám podařilo celou budovu
v Lišické ulici vrátit původnímu účelu – máme tu krásnou školku ve velké zahradě. Do školek budeme investovat i v tomto
roce. Jak vyplývá z KŠ, v této oblasti nás čeká ještě několik akcí, z nichž jmenuji např. zateplení a dokončení fasády MŠ Sed-
mikráska anebo rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Rohožník. Ale nechci zmiňovat jen „zdi“, dbáme i o to, aby se o děti sta-
raly plně kvalifikované učitelky. V každé MŠ se pedagogové mají možnost dál vzdělávat. Rada MČ tyto aktivity podporuje
ze svého rozpočtu. Loni dostala každá MŠ pro tyto účely 12,5 tisíc Kč a základní škola 50 tis Kč. Vím, že to není mnoho, ale
současný rozpočet MHMP, na kterém jsme závislí, nám větší rozmach nedovoluje.
A jak je to tedy se základní školou?
ZŠ v Újezdě n. L. má nyní kapacitu 900 žáků. Žádali jsme o navýšení kapacity o 80 míst s platností od příštího školního roku.
Tento počet je maximální z hlediska jak prostorových kapacit, tak sociálních zařízení ve škole a také v souvislosti s mož-
nostmi školní jídelny. (Současný stav 1200 jídel - vaří zde ještě pro dvě MŠ a obědy pro seniory) O prázdninách plánujeme
rekonstrukci ŠJ,  rádi bychom její kapacitu zvedli na 1600 jídel. Otevíráme si tak možnost budoucího navýšení kapacity ZŠ. 
ZŠ tedy bude mít příští rok o 80 žáků více. Jak ten nárůst bude řešit? Přibudou nové třídy, nebo se zvýší počet žáků ve tří-
dách?
Podle vyjádření pana ředitele ZŠ  je počet 80 žáků navíc škola schopna řešit nárůstem počtu tříd. Počty žáků ve třídách zvy-
šovat nechceme.
To je pozitivní informace, ale demograf ukazuje, že nárůst školáků bude mnohem větší, než 80 dětí ročně. Co potom?
To je velká otázka! Vzhledem k tomu, že tento problém neřešíme sami, takových ZŠ je v Praze více, bude velmi záležet na
tom, jaké stanovisko k tomuto problému zaujme příští vláda a samozřejmě i Rada MHMP po podzimních volbách. Radní
TOP09 jsou nám v této oblasti nakloněni a jsou připraveni nám pomoci. Je otázkou, zda k tomu budou mít příležitost i po
volbách. Zatím jednám o možném navýšení kapacity kontejnerovými třídami, ale opravdu záleží na Radě MHMP, zda najde
finanční rezervy pro tento rok. Jak říkám, nejsme v Praze jediní. Na podpoře z rozpočtu MHMP ostatně závisí i další body
naší KŠ. Uvidíme, zda se nám podaří získat peníze na zkvalitnění výuky, pomůcek, vzdělávání pedagogů nebo na rekulti-
vaci sportovišť. To, že nám záleží na ekonomické stabilitě školství v Újezdě, jsme prokázali např. tím, že jsme z rozpočtu MČ
pokryli výpadek tzv. pastelkovného, které bylo k loňskému školního roku zrušeno v rámci úsporných balíčků. 
Zajímalo by mne, proč KŠ neřeší stav druhého stupně ZŠ a například výuku angličtiny, kterou deklaruje?
Na 2. stupeň MZŠ jsou různé názory. Pracovní komise, která KŠ zpracovávala, měla různé signály. Od negativního hodno-
cení některých rodičů až po vyjádření ČŠI, která při kontrolách neshledala žádná závažná pochybení. Rozhodli jsme se tedy
ponechat řešení této otázky plně v rukách ředitele školy. Jedině ředitel školy je oprávněný a zároveň odpovědný za zajištění
nejen kvality výuky AJ, ale i ostatních předmětů tak, jak mu to ukládá zákon. V KŠ stojí, že úroveň výuky AJ budeme pod-
porovat  dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, protože logicky - kvalita výuky se odvíjí od kvality kantorů. 
Po třech letech na úřadě můžu zodpovědně říct, že ne všechny nápady a změny lze prosadit a uvést rychle do života. Někdy
je legislativa v dané oblasti tak zbytečně složitá, že změny jdou jen pomalu. A k tomu narážíme na všudypřítomný nedos-
tatek financí. Klaním se  před všemi pedagogy MŠ i ZŠ, kteří i za složitých podmínek dělají věci nad rámec svých povinností
a dokáží navíc být k žákům laskaví a trpěliví.  KŠ je kvalitní dokument, nad kterým jsme strávili spoustu času. Nerada bych,
aby se Ti, kdo se na ní podíleli, a ti, kteří jí budou naplňovat, nechali znechutit kritikami všeho a všech prostě jen z principu.

-LČ, KJČ-

Zpráva o školství v Újezdě n. L. Představujeme koncepci školství
Jaký je současný stav školství v Újezdě n. L.? Proč potřebujeme Koncepci školství (KŠ)? Co nás v této oblasti v nejbližší době čeká? Laikovi se
na první pohled zdá, že již máme celkem dost míst v 'mateřinkách', ale valí se obrovská vlna školáků na 'základku' a ta začíná praskat ve švech.
Jak problematiku školy vidí zastupitelé, jak úřad, škola či kritika? To Vám předkládáme v mozaice článků. Rozhovory vedla Lucie Černá.

KŠ hned v úvodu odkázala na strate-
gický plán rozvoje MČ Praha 21 a sta-
novila si v oblasti vzdělávání a výchovy
níže uvedených 6 souhrnných cílů:
1. Pokrýt poptávku po zařazení do škol 

podle občanské potřeby
2. Zajistit ekonomickou stabilitu škol
3. Stabilizovat pedagogické sbory a za-

jišťovací personál
4. Zvýšit úroveň vzdělávání v základní 

škole a mateřských školách
5. Zlepšit úroveň výuky angličtiny
6. Podpora vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj
Ačkoliv to zní zcela neuvěřitelně, KŠ se
vyjma bodu 1. ani jednomu z cílů pod
body 2-6 už dále nevěnovala a nikde 
v této KŠ nenajdete žádný postup, jak
tyto cíle naplňovat, natož závěry, jak je
splnit. Začteme-li se do KŠ, zjistíme, že
celý tento materiál je mimo faktického
zkonstatování stávajícího stavu plný
frází typu certifikace, indikátory, „rádi
bychom zajistili“,  „budeme usilovat“, 
„ mohlo by být řešeno“. Bohužel se v KŠ
nikde  nepíše, co se vlastně zajistí a jak
se to zajistí.
Pouze k bodu 1. se KŠ v bodě OPATŘENÍ
B.9 KAPACITA ZÁKLADNÍ ŠKOLY vyjád-
řila takto: „Na základě demografické
studie Újezda nad Lesy bude docházet
k nárůstu počtu žáků ve škole. Proto je
potřebné řešit nedostatečnou prostoro-
vou kapacitu v obou budovách zá-
kladní školy, případně navýšit kapacitu
základní školy a školní jídelny dle reál-
né poptávky možnými opatřeními např.
zrekonstruovat školní kuchyni a jídel-
nu, naplnit třídy do zákonného limitu ,
směnný provoz tříd, přístavba školy,
kontejnerová stavba, nástavba na stá-
vající budovu, přemístit mateřskou
školu, využít prostory divadelního sálu.
Pozná z toho snad někdo, co se tedy
vlastně bude realizovat, kdy a jak? Já
tedy ne. Nebo se snad bude realizovat
všechno a najednou? Zato se v koncepci
dočteme 
•o navrhovaných investičních akcích
bez toho, aby byly sděleny zdroje fi-

nančního krytí
•že v rámci environmentální výchovy
je vhodné větší využití školní zahrady 
a lesních ploch Klánovického lesa 
•že MČ Praha 21 je od roku 2011 zapo-
jena do Národní sítě Zdravých škol ČR,
proto je vhodné realizovat program
Zdravá škola, který se snaží o celkově
zdravou atmosféru ve škole a další
perly. Samozřejmě jsem se například já
osobně i zastupitel Duchek opakovaně
hlásili do komise připravující KŠ a opa-
kovaně jsme také byli lidmi ovládající
radnici odmítnuti. Komise tak byla  vy-
tvořena pouze z osob věrných součas-
nému vedení radnice. Jsem přitom pře-
svědčen, že pokud by nám byla práce 
v komisi umožněna, nikdy by konečný
materiál nevypadal tak, jak nyní vy-
padá. Nakonec návrhy, jak opravdu
zlepšit školství v Újezdě tak, aby bylo
možné očekávat nějaké zlepšení, byly
otištěny v SÚL č. 8 a níže je uvádím 
s tím, že byly otištěny a dány komisi 
k úvaze jako minimum, co by KŠ 
v Újezdě měla obsahovat:
1. Seznámit zřizovatele se skutečností,
že v průběhu 3-4 let reálně hrozí, že ve
třídách může být 30-35 žáků a navrh-
nout řešení zajištění výuky. 
2. Předložit zřizovateli plán na zajištění
rozmístění vzrůstajícího počtu žáků tak,
aby jejich počet nepřekročil v každé
třídě číslo 28   (KŠ toto „řeší“ v opatření
bod 9., viz výše)
3. Předložit zřizovateli ucelené a hlavně
realitu odrážející řešení, jak bude škola
přistupovat k žákům s různými omeze-
ními a jak bude přistupovat k nadaným
žákům (KŠ toto neřeší)
4. Posílit a hlavně zkvalitnit personální
obsazení odborných učitelů (KŠ toto ne-
řeší)
5. Zajistit pro školu kvalitní učitele AJ 
a začít na škole opravdu vyučovat 
anglický jazyk místo současné parodie
na jeho výuku (KŠ toto neřeší)
6. Rozšířit počet speciálních pedagogů
(KŠ toto neřeší)
7. Zlepšit stravování angažováním výži-

vového poradce, který ukáže kuchař-
kám, že i v ŠJ lze vařit chutně a přitom
zdravě  (KŠ toto neřeší)
8. Místo nepřátelského přístupu k rodi-
čům, kdy rodiče stojí před školou jako
žebráci, zpřístupnit vestibul školy rodi-
čům a ukázat jim vlídnější tvář  (KŠ toto
neřeší)
9. Uvést konečně do praxe projekt „Kola
do škol“, který by odlehčil dopravní
zácpu před školou před začátkem vy-
učování a umožnil by zlepšení fyzic-
kého fondu dětí i rodičů  (KŠ toto pouze
zmiňuje bez uvedení data zprovoznění)
Na tyto mé návrhy bohužel nikdo zřetel
nebral, a proto KŠ vypadá tak, jak vy-
padá. Přesto si na závěr dovolím dát
ještě jednu radu. Aby začala škola 
v Újezdě opravdu fungovat, je zapotřebí
do jejího čela dosadit manažera, který
bude vědět, co chce a jak toho dosáh-
nout. Současně jako protiváhu k to-
muto manažerovi by měl zřizovatel ze
svého středu vybrat člověka, který škol-
ství opravdu rozumí a bude z pozice
radního odpovědného za školství s tím-
to manažerem úzce spolupracovat 
a prosazovat jeho koncepci v Radě MČ.
Upřímně si přiznejme, že v současném
vedení radnice člověk, který by rozuměl
problematice školství, není a že školu
vede člověk, který na toto místo ne-
stačí.

Ing. Jiří Lameš

O názor na některé body KŠ jsme požádali ing. Lameše, občana Újezda nad
Lesy, který proti koncepci vystupoval jak při veřejných projednáních, tak při
schvalování na zasedání Zastupitelstva. Níže uvádíme jeho postřehy.
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Již podruhé uspořádalo Babycentrum
V zahradě předvánoční charitativní
sbírku oblečení, hraček a dalších po-
třeb pro děti ze štěrboholského Klo-
kánku. 
Rádi bychom tímto poděkovali všem
rodičům dětí z Babycentra V zahradě,
kteří se do této sbírky zapojili. Sbírku
jsme předali osobně přímo v Klokán-
ku, a setkání s tetami i dětmi byl pro
nás velmi silný emocionální zážitek.
Při rozhovoru se zástupkyněmi Klo-
kánku vyplynulo, že v Klokánku žijí
děti všech věkových kategorií a tudíž
by uvítali i oblečení či hračky pro
starší děti. V naší charitativní činnosti

Koncepce školství z pohledu 
ředitele školy

K nově schválené Koncepci školství naší MČ se vyjádřil Mgr. Miroslav Kurka,
ředitel Masarykovy základní školy, který se na vytváření KŠ spolupodílel, ale
také je jedním z těch, kterých se koncepce nejvíce profesně dotýká a ve své
funkci ji každodenně uvádí do praxe.

Jak vnímáte Koncepci školství z pohledu ředitele jediné ZŠ v Újezdě?
KŠ je pro mne závazným dokumentem, který přijalo Zastupitelstvo MČ. Jsem rád,
že se komplexně dotýká nejen ZŠ, ale i předškolního školství. Cenné je, že KŠ zpra-
covávali ve vzájemné shodě pracovníci jednotlivých školských zařízení spolu ze
zástupci zřizovatele. KŠ vnímám jako náročnou a závaznou vizi. Cíle KŠ jsou ale
reálné a představitelé MČ i školství mají dobrý startovací materiál, který mohou
dále rozvíjet, doplňovat, popř. měnit. 
Pro mne osobně, jako ředitele ZŠ, je v KŠ nejdůležitějším bodem uspokojení po-
ptávky po základním vzdělání. Naše škola tento problém řeší již delší dobu bez
větší podpory ze strany státních orgánů. Teď se na nás valí populační vlna ško-
láků a vzhledem k tomu, že nejsme jediní, je nesmírně důležité rozdělit si úkoly
a stanovit cíle, jak tuto vlnu zvládnout a přitom zachovat ekonomickou stabilitu
školy. V tomto bodě jsem rád, že v KŠ je zakotveno, že nás bude MČ podporovat
i ze svého rozpočtu. Teď například MČ takto poslala základní škole příspěvek na
další vzdělávání pedagogů, na které nám ze státních příspěvků zbývá stále méně
peněz.

Zvyšování kvality výuky, zejména zlepšení výuky angličtiny jsou dalšími body
KŠ. Jak hodláte tyto cíle naplnit?
Kvalita výuky je kromě materiálního zajištění pomůckami hlavně věcí kvalifikace
pedagogů. Jak jsem řekl, podporujeme jejich další vzdělávání a snažíme se na
něj získat peníze všemi způsoby. Dále je tady přirozená obměna vyučujících. Tam
se snažíme vybírat nové učitele tak, aby byli nejen kvalifikovaní, ale i motivo-
vaní. Totéž platí u výuky angličtiny. Na prvním stupni proto hledáme hlavně uči-
tele s didaktickými schopnostmi, nemusí to být žádní „superpřekladatelé“,

důležité je, aby uměli dětem základy jazyka dobře předat. V Praze je ale celkem
těžké najít dobré učitele AJ, většinou jsou přepláceni a stále se poohlíží po jiných
možnostech. Rodičům tak umožňujeme pro děti zvolit alternativní kurz What´s
english, který běží paralelně s běžnou výukou AJ. Na druhém stupni jsme přišli
o dotaci hodin anglické konverzace ve volitelných předmětech, protože jsme po-
vinně museli zavést druhý jazyk. Teď se snažíme zajistit do výuky kvalitní rodilé
mluvčí, abychom tuto ztrátu nahradili.

Jak pracujete na vylepšení pověsti druhého stupně?
Domnívám se, že nemůžeme pohlížet na náš druhý stupeň jako na strašáka. Sna-
žíme se umožnit dětem vyniknout v různých oblastech. Mohou se zapojit do
mnoha soutěží, např. soutěže o notebook, kterou vypsal starosta, ale jsou zde 
i olympiády v různých předmětech, recitační soutěže, výtvarné soutěže, je toho
dost. Pracujeme i na tom, aby se škola více otevřela veřejnosti. Mám na mysli
třeba Den zdraví, který byl zároveň dnem otevřených dveří s ochutnávkou zdra-
vých jídel.  Trochu nám tuto snahu kazí a ubírají nám síly soustavné potíže 
s problémovými žáky. Ti dokáží strhnou kolektiv, otrávit ostatním život a zhoršit
celkovou výuku. V tom nám, doufám, více pomůže nově otevřené pedagogicko
–poradenské centrum, které jsme při škole otevřeli v letošním šk. roce.

A poslední otázka: jak do budoucna chcete zvládnout příliv dětí na ZŠ? Demo-
grafická studie hovoří o nárůstu ze současných 900 až na 1300 žáků ZŠ.
V tomto bodu jednak doufám, že ta čísla demogr. studie jsou hodně nadsazená.
Ostatně první ověření můžeme udělat již po zápisu do 1. tříd, který právě pro-

bíhá. Dále je třeba přistoupit ke škole komplexně. Přerozdělením vnitřních stá-
vajících prostor získáme 80 míst navíc. To je limitní počet i z hlediska zajištění
hygienických podmínek, šaten a školního stravování. Je třeba rekonstruovat 
jídelnu zároveň se zvýšením kapacity jídel. Dále máme projekt na přístavbu 
4 kontejnerových tříd s cca 120 místy. Jsme odkázáni na příliv státních financí
prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy. Ale je jisté, že jestliže dojde k takovému
nárůstu počtu dětí, dojde k mnohem většímu zahuštění pater školy, zvýšení ná-
roků na opravy obrovským opotřebením a také personální náročnosti. Doufám,
že se nám to s podporou zřizovatele zvládnout podaří.                             -LČ, MK-

Kritéria pro posuzování
žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdě-
lávání pro školní rok 

2014 – 2015
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., stanovuje
ředitelka MŠ kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování o přijetí dí-
těte k předškolnímu vzdělávání.
Při posuzování žádostí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání bude ředi-
telka vycházet z kritérií, uvedených 
v následující tabulce. 
Přednostně bude přijato dítě s vyšším
celkovým bodovým ohodnocením.

Pepa záškolák
Pepa ráno nerad vstává,
říká, že ho bolí hlava.
Nechce chodit do školy,
ani dělat úkoly.
Má rád hambáč, pizzu, colu,
ale kašle na tu školu!

Je to rošťák, je to lump,
ředitel se na něj zlobí,
záškoláctví Ti jen škodí!
Pepa stále zahálí,
bude dvojka z chování!
Adéla Obrdová 5.C

Přijímací řízení 
do mateřských škol  

na šk. rok 2014/2015
Vydávání žádostí o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání:

1. V podatelně nebo na OŠK/MA21 ÚMČ
Praha 21, Staroklánovická 260 v úřed-
ních dnech a hodinách a v jednotlivých
mateřských školách v období od 17. 3.
do 21. 3. 2014

2. Na Dnech otevřených dveří v roce
2014 v jednotlivých mateřských ško-
lách:

1. MŠ, Čentická 2222:
19. 2. 2014 9, 10, 11 hod
MŠ Rohožník, Žárovická 1653:
20. 2. 2014 9 hod.
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502: 
5. 3. 201410, 11 hod.
MŠ Sluníčko, Polesná 1690:
6. 3. 20149, 10 hod.

Přijímání žádostí o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání 26. 3. 2013 od 13:00
do 18:00 hodin v jednotlivých MŠ.

Nahlédnutí do jednotlivých správních
spisů 16. 4. 2013 od 9:00 do 11:00 a od
13:00 do 17:00 hodin v jednotlivých MŠ.

Vydávání správních rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělá-
vání 23. 4. 2013 od 13:00 do 18:00 hod
v jednotlivých mateřských školách.

Soutěž pro školáky
V září loňského roku se mohli školáci přihlásit do 2. ročníku soutěže MČ Praha
21 „Chceš-li s dobou jíti, musíš tablet míti“. Ve spolupráci s Masarykovou zá-
kladní školou byla sestavena pravidla soutěže na základě vyhodnocení 1. roč-
níku Soutěže o kolo. Výhercům předá tablet a další ceny v červnu tohoto roku
starosta MČ Praha 21. Kdo se přihlásil? Šmatlák Jakub, Kubicová Aneta, Černý
Jiří, Kocáb Daniel, Nováková Lucie, Michek Tomáš, Šmatlák Matěj, Skutil Petr,
Janeček Ondřej, Roubalová Tereza, Baďurová Andrea, Dvořák Vladan. 
Všem přejeme, aby snaha o dosažení krásných studijních výsledků nebyla
marná.                                                                                     Iva Hájková, OŠKMA21

Poslední adventní víkend podniklo
naše skautské středisko Douglaska 
z Újezda nad Lesy vánoční výpravu do
východočeského městečka Hlinsko 
v Čechách. Tentokrát ovšem výlet nebyl
organizován vedoucími, ale staršími
skauty. Vedoucí jeli na výpravu jako do-
provod a pomáhali skautům, kde bylo
třeba. Večer se odehrála skautská ště-
drovečerní večeře. Na výpravu si totiž
měl každý přinést osmažený řízek, cu-
kroví a dárečky pro ostatní. Po večeři
se všichni v řadě se svíčkou v ruce pře-
sunuli k vánočnímu stromku před klu-
bovnou. Tam jsme si zazpívali vánoční
koledy a rozdali dárečky. Po rozdání
jsme šli zase do tepla do kluboven si
dárečky lépe prohlédnout. Nakonec po
takto náročném dni šli všichni s hez-
kými zážitky do spacáku. Ráno nezbý-
valo než po sobě v klubovnách uklidit,
sbalit si věci a odjet zpět do Újezda.
Děti byly z výpravy nadšené.

Kritérium Bodové 
ohodnocení

Dítě a alespoň jeden zákonný 
zástupce mají trvalé bydliště 3 
v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 

Dítě v posledním roce před 
zahájením povinné školní 1
docházky

Dítě přihlášené k celodenní 
a celoměsíční docházce

1

Dítě, které dovrší 3 roky věku 
do 31. 8. 2014

1

Charitativní sbírka 
Babycentra V zahradě

chceme i nadále pokračovat, a proto se
touto cestou obracíme i na ostatní ro-
diče, kteří by se chtěli do sbírky zapo-
jit, aby nás kontaktovali.
Hlavní čiností Babycentra V zahradě
však samozřejmě vždy byla i nadále
bude výchova a vzdělávání předškol-
ních dětí. V tomto školním roce jsme
otevřeli také první jesličky v okolí pro
děti do 3 let. Naše školička působí 
v Újezdě již 9. rokem a díky svému za-
měření na zdravý vývoj dětí obdržela
předloni certifikát Zdravá školka. Vše
o nás, včetně bohaté fotogalerie, naj-
dete na www.vzahrade.cz.

foto a text Tým BC V zahradě

Vánoční víkendová výprava do Hlinska 
Pozitivní reakce od dětí a rodičů jsme
slyšeli nejen po návratu, ale i na nad-
cházejícím rozdávání Betlémského
světla. To už několikátým rokem pořá-
dá naše středisko. Konalo se v pondělí
23. 12. v našich, bohužel chátrajících,
klubovnách na Rohožníku. Příjemnou
atmosféru na místě dotvářel oheň,
ochutnávka cukroví, ale i osvěžení tep-
lým čajem. Chybělo snad jen tradiční
zpívání koled s doprovodem hudeb-
ních nástrojů. Bylo to však příjemné 
setkání rodičů i dětí, ale pro tento sym-
bol vánoc přišla i široká veřejnost. Jsme
rádi, že na tuto akci chodí čím dál více
lidí, tento rok odhadem přišlo pro Bet-
lémské světlo přes 70 lidí. Doufáme, že
tato tendence bude i v dalších letech.
Vše nejlepší do roku 2014 vám přeje
23. Skautské středisko Douglaska 
z Újezda nad Lesy  

foto a text Martin Prošek, Zajda, 
skaut 15 let

Po uzávěrce: K zápisu přišlo celkem 204 dětí (několik přijde ještě po nemoci). 
18 žádá odklad školní docházky, dalších 13 ještě odklad zvažuje. Mimoújezd-
ských je 13, trvalé bydliště dítěte v Újezdě n.L. musí doložit ještě 25 rodičů. 
Konečný počet přijatých žáků do 1. třídy bude znám koncem května. -red-

Chování 5.C

Mobil se do školy vypnout musí,
Tomáš, když ho nemá, tak se dusí.

Něco hrozného se tu pořád děje,
každý se tu řechtá, křičí nebo
směje.

Na chodbě náš křik každý slyší,
a ostatní třídy jsou jak myši.

Školník se taky musí dobře chovat,
věci na opravy nakupovat.

Záchody by taky mohl zpravit,
my ho za to budeme rádi zdravit.

Petra Chrtová

Vývoj počtu dětí od 3 let do zahájení školní docházky
Zdroj: VŠE Praha, ČSÚ

Vývoj počtu žáků základní školy
Zdroj: VŠE Praha, ČSÚ

V případě rovnosti bodů (shodnosti po-
suzovaných kritérií) rozhoduje o přijetí
věk dítěte.
Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí 
do MŠ v MČ Praha 21 – Újezd n. L. jsou
ve všech MŠ stejná. Úplné znění vyhláš-
ky je na úřední desce a na www.praha21.cz.

Hana Kořínková, OŠKMA 21
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Děkujeme Odboru občansko – správnímu
Úřadu MČ Praha 21 za dárek a blahopřání

k 50. výročí naší svatby
Marie a Antonín Tomaidesovi

Štafetu socialistického
rozvoje převzala MA21
V minulém ÚZ šéfredaktorka Černá agitačně po-
psala (vzhledem ke své funkci i poměrně dost na-
ivně) ve 2601 znacích, jak vnímá Místní Agendu
21. Naproti tomu zvolený zastupitel má v ÚZ ve
sloupku zastupitelů k dispozici jen 1000 znaků,
přestože uspěl ve veřejné soutěži (volby), zatímco
ona byla za žold pouze najata k novinářskému
sloužení. To jsou paradoxně právě metodologií
MA21 měsíčně měřitelné indikátory, ukazující na
anarchii, či navracení k totalitě s potlačováním
základních principů zastupitelské demokracie.
Potíž prostě je, že pěšáci MA21 připravují svět na
globální vládnutí a generalissimem je rozporný 
a nenaplnitelný pojem Trvale Udržitelný Rozvoj.
Dále čtenáře poučila, jak je obtížné pro naší obec
získat peníze. Zřejmě ale nezaregistrovala, že od
r. 1974 Újezd n/L není obcí a od r. 1990 je měst-
skou částí. Inu, co jednomu trvá chvilku, dru-
hému ani roky nestačí. Nicméně pomocí vychva-
lované MA21 může vypsat anketu a zeptat se ob-
čanů, zda je obec Praha tvořena obcemi, či MČ.
Přijde vám to přitažené za vlasy? Ale vždyť úro-
veň takových dotazů nám také přinesla MA21.
Vzpomeňte na anketu s dotazy, zda si Újezd pře-
jeme vnímat jako místo průmyslu, vývoje moder-
ních technologií či zakázkové výroby. Tak to
prostě dopadá, když někdo s občany manipuluje
a pomáhá si přitom komunikační berličkou –
onou agendou, účinným to nástrojem na umlčení
nepohodlných občanů a zahlcení našeho ÚMČ
složitostí, administrativní i zaměstnaneckou pře-
bujelostí. Petr Duchek

Reakce redakce: 1000 znaků na sloupek zastupi-
telů si odhlasovali sami zastupitelé. Rozdíl mezi
obcí a MČ je jistě zásadní. A kolik že peněz nám
ten rozdíl přinese?

Level konečně ožívá! 
V pátek jsme si s přáteli užili prima country večer
v novém kulturním domě Level. Byli jsme pře-
kvapeni perfektním výkonem kapely Rekonva-
lescence doprovázeným vtipným komentářem
(až na závěr jsme se dozvěděli, že se jednalo o ob-
líbeného moderátora Country rádia Beziho ju-
niora). 
Malý sál, jak ho známe ze cvičení, byl spojen s ved-
lejším barem, takže bylo dost místa na tancování
a výuku country tanců.
Příjemným bonusem bylo, že jsme nepřišli domů
„prouzení“ kouřem, protože kuřáci (včetně muzi-
kantů) chodí na čerstvý vzduch na terasu.
Bezi junior sice nabízel lístky na country ples ve
městě, ale kam bychom jezdili, když oni přijedou
za námi. Country večery teď prý budou v Levelu
pravidelně :-)            

Jitka Carbolová

ZO SPCCh Praha 21 organizuje i v roce 2014

Ozdravný pobyt
v Lázních Luhačovice

v termínu:  5. 4. – 12. 4.2014
Cena pobytu je 4.850,- Kč.

K dispozici máme: cvičení v tělocvičně,
bazén s bezchlórovou úpravou vody ozónem, 
vodní rotoped, vířivku nohou  s rehabilitačním

chodníkem teplé a studené vody, 
Pitná kůra minerálních léčivých pramenů.

Strava je podávána 3x denně,
výběr minimálně ze 3 jídel.

Pro využití lázeňských procedur je třeba donést
„Poukaz na ošetření FT“ od Vašeho lékaře.

Doprava vlakem – není v ceně.

Ostatní informace a přihlášky u svých důvěrnic
nebo vyřizuje

M.BRANŽOVSKÁ tel. 777 711 699, 
mail: m.branzovska@gmail.cz

Lidé kolem nás.............s kým se potkávám? 
Nevíme o nich nic a chceme vědět víc :-)
Řadu újezdských dam ošetřuje kosmetička Martina Křížková. Protože je jednou
z místních dobrých duší, rozhodli jsme se ji trochu vyzpovídat.

Uklizené lesní cesty
Jsem víkendový běžec. Sobota nebo neděle ráno
je prostě „moje“ a já vybíhám do blízkého lesa,
abych ze sebe vyplavila všechny ty starosti, pro-
čistila si hlavu a také využila újezdský les, který
považuji za skutečné bohatství. 
A tak běhám a říkám si, jak je možné, že lesní
cesty v lese pod újezdskou školou až po podchod
na Blatově jsou v zimních měsících tak krásně
uklizené, bez  listí, klacků a jsou vidět kořeny, ka-
meny a o to líp se běhá.  Les je prostě krásně ukli-
zen. Vrtalo mi hlavou, kdo za tím vším stojí a kdo
tedy les uklízí.
Jednoho listopadového rána jsem „ho“ potkala -
pána z Újezda n/L v nejlepších letech a v dobré
fyzické kondici, který uklízí lesní cesty dobro-
volně, má z toho potěšení a hlavně má ten újezd-
ský les opravdu moc rád. Je to prostě nadšenec 
a já mu tímto chci moc poděkovat! Nevím jeho
jméno, adresu, ale cítím potřebu říct „díky“. 
Kéž by podobných nadšenců s láskou k lesu a na-
šemu Újezdu bylo víc!

Iva Taške

Zahrádka v únoru
Únor je chladný měsíc, ale sluníčko nabývá  na síle a zahrádkář se již
nemůže dočkat jara. Také pořekadlo „Únor bílý, pole sílí“ je na místě,
pokud máme na chodnících a na přístupových cestách sníh vždy ho
navezeme ke stromům, keřům, dáváme jim tu nejlepší vláhu a také
brzdíme rašení.  
Také doma si můžeme připravit předčasné jaro. Vyséváme řeřichu
setou na  kousek savého papíru v jedné vrstvě nebo na proužek vaty,
podklad  udržujeme stále vlhký. Umístíme na světlé místo a výsev opa-
kujeme ve čtrnáctidenních intervalech. Další vhodná rostlina na tako-
véto přirychlení je kerblík třebule, u toho dáváme přednost zemině 
a způsob pěstování je totožný.    
Pokud počasí dovolí začínáme s řezem angreštu a rybízu, obojí raší
velmi brzy. Koncem února, kdy již podle předpovědí víme, že pominuly
silné mrazy, řežeme révu vinnou, u které začíná proudit míza velmi
brzy, proto nesmíme s řezem čekat dlouho, jinak bude z řezných ploch
vytékat míza. Na řez jádrovin jsou různé názory, někdo začne s řezem
již v únoru, další čeká na březen či duben. Zásada je, že pomalu ros-
toucí stromy řežeme dříve a ty, které mají velké přírůstky, řežeme 
i s malým olistěním.  Když chceme stromy jabloní či hrušek zmladit, je
únor na jejich řez nejvhodnější. Pokud se nám na jabloních objevilo
padlí, které se projevuje bílým povlakem, odstraníme postiženou větev
řezem až do zdravého dřeva a spálíme, nesmíme dávat do kompostu
nebo rozdrcené jako mulč, tím bychom chorobu šířili.
V okrasné zahradě během února provedeme prosvětlovací řez okras-
ných rostlin, které nevyžadují v zimě žádnou ochranu. Ty, které jsme vy-
sadili na podzim a neseřízli, se musí seříznout nejpozději do konce
března. Po rozmrznutí půdy prohlédneme trvalky, které jsme zasadili
na podzim, zda je mráz nevytáhl, případně přimáčkneme nebo znovu
zasadíme a vždy zalijeme. U rostlin, které jsme chránili krytem např. 
z chvojí,  za slunečných dnů přes den kryt odstraníme a za případných
mrazů opět zakryjeme. 
Nedočkavě vyhlížíme měsíc březen, kdy nám začne ta pravá práce na
zahradě.

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová  

Zvedněme děti (ale i sebe) od počítačů
Na výzvu, adresovanou rohožnickým tatínkům a nejen jim – všem
zájemcům o svépomocně vybudované kluziště, se ozvali první nad-
šenci. Mezi nimi i správa naší obce, s jejíž pomocí bychom chtěli 
a vypadá to, že i  mohli, v místě rozděleného parkoviště na okraji
sídliště postupně vybudovat sportovní plácek s univerzálním, ce-
loročním využitím. Letošní (ne)zima nám přeje, že bychom mohli
být do mrazů (zatím aspoň s kluzištěm) připraveni. Další zájemci
budou pochopitelně vítáni, tak se ozvěte! Petr Mach 606 190 402

Jak jste se dostala k povolání kosme-
tičky?
Původně jsem chodila na střední zdra-
votní školu a byla jsem nějaký čas 
i zdravotní sestrou. Pak jsem ale zjistila,
že to není povolání pro mne a začala
jsem dělat kosmetičku. Našla jsem se 
a také se od té doby pořád učím a zdo-
konaluji.

A co vás na tom oboru tak baví?
Zajímají mne nové technologie. Ve stu-
diu Fontána Estetic, kde pracuji, mám
možnost pracovat s nejnovějšími příst-
roji. Třeba jsem se naučila pracovat 
s IPL, přístrojem na odstraňování
chloupků, červených skvrnek a třeba
akné. Dokonce jsem se při té práci po-
prvé setkala s muži jako klienty!

Muži v kosmetickém salonu?
To byste se divila! Nechávají si odstra-
ňovat ochlupení ze zad, z hrudníku, ale
užijí si i relaxační masáž šíje nebo pe-
dikúru.

Ale většinu zákaznic asi tvoří ženy, že?
Ano, většina klientek je spokojená, že
mohou přijet po celém dni z práce
někde ve městě. Přijedou už relaxačně
naladěné a po ošetření to nemají da-
leko domů. V poslední době, kdy po-
skytujeme kromě běžných služeb
kosmetiky, manikúry, pedikúry a IPL
ošetření ještě lymfodrenáž ve speciál-
ních nohavicích a přístrojové zeštíhlo-
vání, mám dost co dělat. Ale to mne
právě baví.

A jak to děláte, že při té práci dokážete
mít stále úsměv na rtech? Pečujete
také o sebe?
To jsou dvě otázky v jedné (smích)! Péči
o sebe se snažím nezanedbat. Vlastně
na sobě zkouším všechny metody 
i přístroje, abych věděla, co na dámy
čeká. Třeba použitím Exilisu na odbou-
rání tuků se mi podařilo zbavit pár fal-
díků. Přístroje jsou fajn, protože jsou
účinné a navíc vyrobené českou firmou
s dlouhou tradicí. Nějakého čínského
bych se sama bála. Ale je to i věc živo-
tosprávy. Když si pak dopřejete knedlo-
vepřo, tak musíte špíčky řešit znovu :) 
A ten úsměv? Usmívám se proto, že
mne práce opravdu baví. K zákaznicím
mám vztah jako ke druhé rodině. Vzá-
jemně se svěřujeme a leccos o sobě
víme. Navíc je za mnou vidět výsledek.
Odchází ode mne spokojený a relaxo-
vaný člověk. Ve dnešní uspěchané době
každému trocha rozmazlování pro-
spěje.

A co byste chtěla vzkázat na závěr?
Ať se o sebe lidé starají, dokud to jde.
Třeba teď v zimě je ideální zbavit se
skvrnek na pleti, protože při ošetření
IPL je třeba vyvarovat se opalování. 
A protože mám srovnání s prací v ne-
mocnici, kde vidíte spoustu trápení, tak
si říkám, že práce, při které lidé relaxují
je opravdu radostná. Takže – mějte se
rádi a přijďte třeba jen na zkoušku, až
budeme mít den otevřených dveří.

Za rozhovor děkuje Lucie Černá 

Vypátrali jsme, že pán se jmenuje Jan Mimra 
a byl nominován na cenu Občan roku 2013. 
I kdyby toto ocenění nezískal, přesto mu děku-
jeme za jeho záslužnou činnost.                       - red-

Program pro mladé - „Úvěr 150“ je otevřen
Od 13. ledna 2014 Státní fond rozvoje bydlení přijímá žádosti do programu
zvýhodněných úvěrů pro mladé lidi do 36 let na opravy a modernizace bytů 
či rodinných domů, podle nařízení vlády č.28/2006 Sb.

Program je zvýhodněným úvěrem ve výši 150.000 Kč pro mladá manželství, pří-
padně samoživitelky či samoživitele, kteří pečují o nezletilé dítě či děti. Základní
podmínkou je vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytu či domu, a věk do 36 let, 
v případě manželů pak nesmí přesáhnout věkovou hranici alespoň jeden z nich.

Více informací se dozvíte v Elektronickém Zpravodaji na ww.praha21.

Jana Marešová
Tel.: 723 232 453

maresova.jana@sfrb.cz

S NEPOSEDOU JDE VŠECHNO LÍP
Centrum pro rodinu nabízí od nového roku poradenství a konzultace pro ro-
diny s dětmi, maminky a tatínky na rodičovské dovolené. Každý pátek jsou
prostory v Lomecké ulici v Újezdě nad Lesy určeny pouze pro individuální po-
třeby každého, kdo cítí potřebu sdílet své myšlenky či starosti.
Poradenství spočívá v poskytování psychické podpory a orientace v zátěžo-
vých situacích. Pomůžeme Vám problém pojmenovat a nalézt zdroje a kroky
v jeho řešení. 
Můžete se na nás obrátit osobně či si dohodnout termín schůzky telefonicky
(739 491 633) nebo emailem marketa@neposeda.org
Jsme tu pro Vás a Vaše děti.

Po – herna 9-12
St –  herna 9-12
Čt –  tvořivá dílnička 9-12
Pá –  individuální konzultace
Další program najdete na www.neposeda.org

OČNÍ OPTIKA PECAN
Nově otevřena od 3. 2.!

V obchodním centru Blatov - Újezd nad Lesy
Oplanská 2614, vedle Penny (nad lékárnou)
Otevřeno Po - Pá: 9 h - 12 h, 13 h - 18 h

www.optikapecan.cz
mail: ocnioptikapecan@seznam.cz
ZAVÁDĚCÍ CENY, až 50% sleva.

Standardní zakázky do dvou dnů.
Brýle dioptrické, sluneční, dětské. Doplňky.
Veškeré opravy. Čištění ultrazvukem zdarma.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ
placená inzerce
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Úřad MČ Praha 21 hledá komunikativní středoškoláky nebo
vysokoškoláky, kteří mají zájem o brigádu v měsíci březen –
duben 2014 pro uskutečnění dotazníkového šetření
v domácnostech občanů Újezda nad Lesy. Zájemci se
mohou přihlásit u paní Ivy Hájkové, 
email: iva.hajkova@praha21.cz nebo na tel. 281 012 928,
777 457 914 do konce února 2014.

Odhady nemovitostí, projektovou
a inženýrskou činnost provádí soudní znalec

a autorizovaný ing. František Smetana
tel.č. 28192 4588, 602 970 835 

nebo fr.smetana@volny.cz

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

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID A VÝPOMOC
RODINNÉHO DOMKU V KLÁNOVICÍCH

A HLÍDÁNÍ DĚTÍ DENNĚ. VĚK: 40 – 55 LET.
KONTAKT: 775 747 777
KARPOVIČ ANASTAZIA

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

Stavební firma BMS REKON, s.r.o.
Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz
PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová jádra •
zámkové dlažby • výměnu oken • výstavbu rodinných
domů aj. • vše možno na klíč

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

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

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

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

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

Angličtina dopoledne!
Začátečníci až pokročilí.

Cena: 200 Kč / hod.
Tel. 724 243 116 Státnice

MASÁŽE BLATOV
Čínská masáž – 30 min – 200,-  •  Medová masáž – detoxikační –
200,-  •  Reflexní mas. plošek nohou – 30 min – 200,-  •  Každá
další půlhodina 200,-  •  Každé další služby možno po domluvě.

Račiněveská 2444, Tel: 774 938 082
DÁRKOVÉ POUKAZY Nepřečtete tento text? Nejvyšší čas k nám zajít ☺

I. mateřská škola vyhrála soutěž
Rádi bychom se s Vámi podělili o úspěch v kreslířské soutěži s názvem
Rytíř z Nosu, ve které jsme vyhráli 1. místo - prolézačku s klouzačkou.
Nejedná se o první úspěch, v minulých letech mateřská škola vyhrála 
1. místo za sběr elektropřístrojů v rámci projektu Recyklohraní, dále 
1. místo za sběr použitých baterií a 2. místo v halloweenské výtvarné
soutěži. Kreslířská soutěž Rytíře z Nosu probíhala v měsíci listopadu,
kdy nám velvyslanec Rytíře z nosu do mateřské školy přivezl plakáty,
Desatero proti rýmě a především CD s nahrávkami tří pohádek, které
jsme si s dětmi společně poslechli. V pohádkách jsme se seznámili s ry-
tířem z Nosu a princeznou Mandličkou. Také jsme se dozvěděli, jak se
bránit rýmě a jakým způsobem s ní zápolit. Následně děti kreslily ob-
rázek, vztahující se k danému příběhu, například hrůzostrašné bacily,
rytíře na koni nebo hrad rytíře.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zapojili do hlasování a podpo-
řili svými hlasy naši mateřskou školu.

Kamarádi z 1. mateřské školy
V tomto čísle Újezdského Zpravodaje je řada redakčně zkrácených
článků. Jejich úplné znění čtěte na www.praha21.cz.                   -red-
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OČNÍ OPTIKA PECAN
Nově otevřena od 3. 2.!

V obchodním centru Blatov - Újezd nad Lesy
Oplanská 2614, vedle Penny (nad lékárnou)
Otevřeno Po - Pá: 9 h - 12 h, 13 h - 18 h

www.optikapecan.cz
mail: ocnioptikapecan@seznam.cz
ZAVÁDĚCÍ CENY, až 50% sleva.

Standardní zakázky do dvou dnů.
Brýle dioptrické, sluneční, dětské. Doplňky.
Veškeré opravy. Čištění ultrazvukem zdarma.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ
placená inzerce

strana 11

Úřad MČ Praha 21 hledá komunikativní středoškoláky nebo
vysokoškoláky, kteří mají zájem o brigádu v měsíci březen –
duben 2014 pro uskutečnění dotazníkového šetření
v domácnostech občanů Újezda nad Lesy. Zájemci se
mohou přihlásit u paní Ivy Hájkové, 
email: iva.hajkova@praha21.cz nebo na tel. 281 012 928,
777 457 914 do konce února 2014.

Odhady nemovitostí, projektovou
a inženýrskou činnost provádí soudní znalec

a autorizovaný ing. František Smetana
tel.č. 28192 4588, 602 970 835 

nebo fr.smetana@volny.cz

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

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID A VÝPOMOC
RODINNÉHO DOMKU V KLÁNOVICÍCH

A HLÍDÁNÍ DĚTÍ DENNĚ. VĚK: 40 – 55 LET.
KONTAKT: 775 747 777
KARPOVIČ ANASTAZIA

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

Stavební firma BMS REKON, s.r.o.
Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz
PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová jádra •
zámkové dlažby • výměnu oken • výstavbu rodinných
domů aj. • vše možno na klíč

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

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

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

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

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

Angličtina dopoledne!
Začátečníci až pokročilí.

Cena: 200 Kč / hod.
Tel. 724 243 116 Státnice

MASÁŽE BLATOV
Čínská masáž – 30 min – 200,-  •  Medová masáž – detoxikační –
200,-  •  Reflexní mas. plošek nohou – 30 min – 200,-  •  Každá
další půlhodina 200,-  •  Každé další služby možno po domluvě.

Račiněveská 2444, Tel: 774 938 082
DÁRKOVÉ POUKAZY Nepřečtete tento text? Nejvyšší čas k nám zajít ☺

Proběhl kurz zdravotníků
V prosinci se konal Zdravotnický kurz pro zdravotníky zota-
vovacích akcí pořádaný Skautským střediskem Douglaskou.
Na frekventanty kurzu čekalo menší praktické cvičení. Děti
ze skautského střediska výborně sehrály roli figurantů 
a umožnily tak návštěvníkům kurzu vyzkoušet si manipu-
laci a první pomoc u dítěte v bezvědomí, ošetření drobných
poranění končetin a popálenin. Tím si frekventanti zopako-
vali praktické dovednosti z minulé lekce a vyzkoušeli teore-
tické části v praxi. Po provedení zpětné vazby následovala
další teoretická část kurzu, tentokrát na téma „Běžné dětské
nemoci a akutní stavy u dětí“. Tak se kurz přehoupl do druhé
poloviny a na účastníky čeká v roce 2014 praktická výuka
ošetřování v řadě svízelnách situací.Po zkouškách získají
účastníci oprávnění činnosti zdravotníka na zotavovacích
akcích. Věříme, že se zkoušky podaří a budou moci brzy vy-
razit jako zdravotníci na školy v přírodě nebo dětské tábory.         

-LP-

SPCCh informuje o činnosti 
SPCCh vyhledává péči o zdravotně postižené spoluobčany a dbá jejich
zapojování do běžného života. Podařilo se nám v r. 2013 splnit vše, co
bylo v plánu práce. Všechny aktivity kulturní, psychické a fyzické po-
vahy včetně ozdravných pobytů přispěly k posílení osobních fyzických
i psychických sil mnoha našich členů. Velmi dobře a nenápadně působí
na každého z nás. Dokážeme se lépe vyrovnat s problémy, které přináší
naše doba či nemoc nebo rodina. Vzájemně se poznáváme a dodá-
váme si společně sílu. I malá radost, kterou si vzájemně dáváme, ovliv-
ňuje náš život.
Bez podpory MÚ by některé aktivity nebylo možné uskutečnit, děku-
jeme. 
Děkujeme také všem z vás, kdo nám pomáháte, díky i členům.
Naše programy nacházíte jak ve Zpravodaji, tak na vývěskách.
Za výbor ZO  SPCCh Újezd n.L.                                   Eva Štrasmajrová                                                                        

Článek redakčně zkrácen. Více o SPCCh v r. 2013  na ww.praha21.cz

Vyhlašujeme výtvarnou, fotografickou
a literární soutěž na téma

PODOBy LÁSKy
Soutěží se v kategoriích předškolní věk -  školáci - dospělí.

Práce můžete odevzdávat od února do poloviny května na
podatelně ÚMČ. Z příspěvků bude uspořádána výstava.
Nejlepší díla budou odměněna a slavnostně vyhlášena na 
vernisáži výstavy.

Pište, fotografujte, malujte!
Podrobnější informace k soutěži budou zveřejněny v březno-
vém Zpravodaji, pravidla soutěže najdete na www.praha21.cz

placená inzerce



Chcete podnikat, ale nemůžete najít odvahu?

Přidejte se do našeho úspěšného týmu

Volejte 604 700 022

Pište elan@century21.cz

Ráda byste 

byla v životě

úspěšná?

NEHTOVÁ POHOTOVOST
tel. 606 428 737

www. nehtysos.cz

Modeláž nehtů
Přístrojová pedikúra

Připravte se aktivně na svoji dovolenou v zahraničí nebo další profesní růst.

Otevírá nový kurz
NĚMČINA pro dospělé.

V příjemném rodinném prostředí najdete obojí, kvalitní

cizojazyčný trénink i objevování kultury německy mluvících zemí. 

Kontakt: Tel.: 00421 736 178 258
info@happyschool.cz, www.happyschool.cz

HLEDÁME LEKTORKU AJ
pro soukromou výuku dětí v Újezdě. 
Zkušenosti s výukou dětí výhodou.

Prosíme volejte 732 603 998 nebo pište na 
britishschool@britishschool.cz

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. M. Ročňová, MUDr. D. Pitáková

REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY
Ordinační hodiny denně 8 – 11 hod, Úterý 14 – 17 hod.
Novosibřinská 111, Újezd nad Lesy - Praha 9
Tel: 731 836 706

wwwwww..ttiimmuurraa..cczz

MALÍŘSKÉ PRÁCE
JIŘÍ TMĚJ

TEL. +420608710191

EMAIL: KUBATMEJ@GMAIL.COM

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ PPOOLLOOŽŽÍÍ PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
15. 2. od 10 hod.
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uzávěrka příštího čísla 
pro veřejnost  12.  února 2014.

distribuce

Pro čtenáře i inzerenty jsme zvýšili náklad
Újezdského Zpravodaje na 3 900 kusů.
Nově můžete zveřejňovat vaše komerční akce v Kalendá-
riu na titulní straně. Cena je 70 Kč za jeden řádek. 
Tato inzertní možnost je omezena volným prostorem 
v Kalendáriu.


