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3,-kč

ú n o r 2 0 1 1

Znak Újezda nad Lesy,
vyrobily děti z MŠ Ro-
hožník v rámci pokusu
o světový rekord pod
názvem “Největší gale-
rie znaků měst a obcí
ČR vyrobených z třídě-
ného odpadu”.Tuto akci
vyhlásila autorizovaná
obalová společnost
EKO-KOM a.s. Znaky
byly vyrobeny z třídě-
ného sběru odpadů.
Více informací na str. 30.
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Milí čtenáři
Újezdského zpravodaje,

rád bych vás informoval o některých té-
matech, která se týkají života naší městské
části. Život je někdy jako kyvadlo, nezastaví
se a někdy stačí o něčem napsat, aby vzá-
pětí bylo vše jinak. A to je případ i některých
našich kauz, o kterých Vám dnes napíši.

KANALIZACE
Těm, kteří očekávali 18. ledna obrovské

dopravní zácpy na hlavní silnici kvůli započetí výstavby kanalizace na No-
vosibřinské ulici, dlužím vysvětlení, proč se tak nestalo.

Důvodem jsou - jak jinak – peníze a také situace na MHMP. Koaliční
partneři ČSSD a ODS se bohužel zatím nedokáží dohodnout na rozpočtu
Hlavního města Prahy, a proto byla zastavena většina naplánovaných
a leckde i rozpracovaných a zahájených investičních akcí. Důvod je jed-
noduchý, v rámci platného rozpočtového provizória nelze předvídat, kolik
finančních prostředků bude v budoucím rozpočtu jednotlivým akcím při-
děleno a zda vůbec budou pokračovat. Přesto věřím, že se podaří část fi-
nančních prostředků potřebnou pro letošní rok zajistit a termín zahájení
výstavby kanalizace se na hlavní silnici „jenom“ opozdí. Už po kolikáté?

NOVÝ GRANTOVÝ SYSTÉM
Do 28. 2. 2011 přijímáme žádosti na finanční podporu v rámci nově zpra-

covaného grantového systému. Pro letošní rok jsme vyhlásili 6 programů:
• Kultura, osvěta vzdělávání
• Sportovní aktivity
• Prevence kriminality a užívání návykových látek
• Ekologie a životní prostředí
• Občanská soudržnost a sociální solidarita
• Organizace akcí Újezdského kalendária
Pro rok 2011 je hlavním tematickým okruhem podpora zdraví, zdravého

životního stylu, mezigeneračního propojování nejrůznějších aktivit či sku-
pin a v neposlední řadě propojování aktivit nejrůznějších organizací
a spolků. Tyto aktivity by měly být zaměřeny na cílové skupiny např. děti,
mládež, seniory, rodinu a to se zcela konkrétním záměrem a motivací ke
společnému propojování těchto cílových skupin. Vše potřebné se dozvíte
na webových stránkách www.praha21.cz nebo kontaktujte paní Kořínko-
vou, tel. 281 012 948, která má grantový systém na starosti.

POLYFUNKČNÍ DŮM
Rada MČ opětovně vyhlásila výběrová řízení na pronájem prostor pro

provozování lékárny, restaurace i kulturních programů ve společenském
sále a baru. V podmínkách výběrového řízení jsme umožnili podávat i na-
bídky na případné další služby, které lze v těchto prostorech provozovat.
Hodnotící komise pak bude porovnávat nabízené záměry a jejich kvalita
rozhodne, jaké služby bude Polyfunkční dům občanům poskytovat. Zcela
určitě upřednostníme ty, které může využívat většina našich občanů. Kni-
hovna a Újezdské muzeum zůstávají, stejně tak jsme prodloužili smlouvu
tanečnímu studiu a zajistili kontinuitu tanečním kurzům, které se staly ob-
líbenou odpočinkovou aktivitou mnohým újezdským tanečním párům.
Podařilo se nám snad minimalizovat náklady na provoz budovy, ale dnes
již víme o chybách ve ventilaci budovy, které způsobují zvýšené provozní
náklady a celkovou nepohodu v budově – v létě je zde moc teplo, v zimě
zase zima. Tuto záležitost budeme řešit v rámci reklamace u dodavatele.
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PŘELOŽKA I/12
Ministerstvo dopravy vydalo v lednu seznam silničních úseků, které ministerstvo plánuje v nejbližších letech

realizovat. Bohužel se ukázalo, že s výstavbou naší dlouho očekávané přeložky vůbec nepočítá! Na tuto inves-
tiční akci si v následujících 15 letech nevyhradilo žádné finance. Je to velké zklamání. Nepíši to ale proto, abych
na vás toto zklamání přenesl, ale pro to, abyste věděli, že s touto informací už nyní pracujeme a s tímto zámě-
rem ministerstva se nesmíříme! A tak nás kromě boje s hlukem, boje za vydání územního a stavebního řízení
a propojení naší přeložky na Pražský okruh čeká ještě ten boj největší – boj o peníze, aby až všechna tato po-
volení budou, aby bylo z čeho přeložku postavit.

A PŘINESL LEDEN NĚCO POZITIVNÍHO?
Začaly pracovat komise, stále platí, každý, kdo se chce zapojit do práce pro obec, je vítán. Komise jsou porad-

ními orgány rady městské části a budeme rádi, pokud se občané zapojí do přípravy koncepčních materiálů v ob-
lastech, kterým rozumí a kterými se profesně zabývají. Pokud tedy chcete posunout život v Újezdě v oblastech,
kterým rozumíte, máte chuť pracovat pro obec, neváhejte. Řada odborníků nám na úřadě chybí, hledáme např. ar-
chitekta, specialistu na územní plánování, pokud možno se znalostí místních poměrů, pro externí spolupráci.

Řada spolků a organizací během ledna pořádala svá setkání nejen pro své členy, ale i pro ostatní spoluobčany.
Vzpomenu dvě. Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) uspořádal v průběhu ledna několik spole-
čenských akcí a krom jiného také setkání na téma – „Jak se naši členové baví“. Musím říci, že jim jejich vitalitu
a mladého ducha závidím! Opravdu, klobouk dolů, bavit se opravdu dovedou. Druhá akce, která mě také příjemně
překvapila, bylo výroční setkání Spolku dobrovolných hasičů, kde jsem k mému překvapení nalezl řadu mladých
lidí. Ti se navíc pravidelně scházejí každou sobotu dopoledne v hasičské zbrojnici, takže pokud se k nim chcete
přidat a dozvědět se více, udělejte si někdy v sobotu do zbrojnice procházku, jistě vás rádi přivítají.

ČESTNÝ OBČAN MČ PRAHA 21 A OBČAN ROKU 2010
Nakonec jsem si nechal milé oznámení. Rada městské části se rozhodla vyhlásit dva čestné tituly – Čestný

občan naší městské části a Občan roku. Během února Úřad městské části přijímá návrhy na kandidáty a vaše
nominace do prvního ročníku tohoto vyhlášení. Rádi bychom i tímto způsobem poděkovali těm, kteří se na roz-
voji naší městské části podílejí. Více opět naleznete na webových stránkách úřadu nebo se zeptejte na úřadě
v podatelně. Vaše návrhy nominací očekáváme do konce února, slavnostní vyhodnocení a předání cen je na-
plánováno na březen.

S pozdravem
Pavel Roušar, starosta
starosta@praha21.cz
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Informace ze 4. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
14. prosince 2010

SCHVALUJE
- oslovení Správy železniční do-

pravní cesty, s.p. ve věci zřízení
nové železniční zastávky v MČ
Praha - Běchovice poblíž nadjez-
du komunikace Mladých Běchovic
a zároveň ukládá starostovi pro-
jednat se SŽDC, s.p. zřízení nové
žel. Zastávky

- záměr na pronájem prodejních
prostor Novosibřinská 2295, Praha
9 (stánky na konečné MHD, Ro-
hožník) s tím, že nejnižší nabídková
cena bude 2.500,-Kč/m2/rok a zá-
roveň ukládá ÚMČ Praha 21 (OMI)

zveřejnit záměr na úřední desce
a dále stanovuje hodnotící kritéria:
1) nejvyšší nabídková cena (90%);
2) záměr s využitím prodejních
prostor (10%).Zároveň jmenuje ko-
misi pro hodnocení nabídek ve
složení: p.Saitz, pí Beroušková,
p.Kyzlink, p. Slezák, p. Duchek, pí
Jakob Čechová, p. Roušar

- poskytnutí příspěvku na vstupen-
ky na koncert Mišík, Hladík, který
se konal 11. 11. 2010, pro členy
Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s, kteří mají
trvalý pobyt na území Prahy 9 -
Újezd nad Lesy ve výši 200,- Kč dle
předložené žádosti, která je nedíl-
nou součástí originálu usnesení

- poskytnutí příspěvku na dopravné

do divadla U Valšů na představení
"Na tý louce zelený", které se ko-
nalo 18. 11. 2010, pro klienty Sva-
zu postižených civilizačními cho-
robami v ČR, o.s, kteří mají trvalý
pobyt na území Prahy 9 - Újezd
nad Lesy ve výši 2 400,- Kč dle pře-
dložené žádosti, která je nedílnou
součástí originálu usnesení

- poskytnutí příspěvku na nájemné
tělocvičny při cvičení pro klienty
Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s, kteří mají
trvalý pobyt na území Prahy 9 –
Újezd nad Lesy ve výši 3 900,- Kč
dle předložené žádosti, která je ne-
dílnou součástí originálu usnesení

- poskytnutí příspěvku na dopravu
pro členy Sdružení důchodců



Újezd nad Lesy, kteří mají trvalý po-
byt na území Prahy 9 -Újezd nad
Lesy ve výši 4 800,- Kč na dopra-
vu do Ratibořic ze dne 5.12.2010
a částku 2 400,- Kč na dopravu do
Norimberka dne 11.12.2010 dle
předložené žádosti, která je nedíl-
nou součástí originálu usnesení

- rozpočtové opatření č. 94 - úpra-
vu rozpočtu v roce 2010 dle přilo-
ženého návrhu - tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení. Jed-
ná se o převod finančních pro-
středků ve výši 130 tis. Kč z po-
ložky opravy na položku služby / na
zimní údržbu komunikací/ v kapi-
tole 03 – Doprava

BERE NA VĚDOMÍ
- informaci o pozemku parc.r. 1544

k.ú. Újezd nad Lesy, o možnosti
zřízení parkoviště P+R u žel. za-
stávky Praha – Klánovice

- nabídky na dodávku a provedení
výměny oken v objektu Lišická
1502 (služebna Policie ČR) a zá-
roveň ukládá ÚMČ Praha 21 /OMI/
zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na výměnu oken v objek-
tu Lišická 1502 (služebna Policie
ČR) oslovením 5 firem a zveřej-
něním záměru na webových strán-
kách úřadu. Dále schvaluje hod-
notící kritéria: a) nejnižší celková
nabídková cena 65%; b) délka
záruční doby 15%; c) adresné re-
ference 10%; d) doba realizace
10%. Zároveň jmenuje komisi pro
hodnocení nabídek: p. Saitz,
p. Roušal, p. Kupr, p. Roušar,
p. Slezák, p. Kyzlink, pí Jakob Če-
chová, p. Duchek

- stížnost pí Lamešové na uzavření
MŠ Sedmikráska v době od 27. -
31. 12. 2010 a zároveň ukládá
ÚMČ Praha 21 / pí Kořínkové / in-
formovat pí Lamešovou v intencích
jednání rady

SOUHLASÍ
- s rozpočtovým opatřením č. 1 -

úpravami rozpočtu v roce 2010
MZŠ Polesná, MŠ Sluníčko a MŠ
Rohožník, v souladu s přiložený-
mi tabulkami (včetně komentářů),
které jsou nedílnou součástí us-
nesení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočtové
opatření č. 1 - úpravu rozpočtu

v roce 2010 MZŠ Polesná, MŠ Slu-
níčko a MŠ Rohožník na příští jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.

NESOUHLASÍ
- s uzavřením MŠ Sedmikráska

v době od 27. - 31. 12. 2010 z dů-
vodu čerpání řádné dovolené pe-
dagogických pracovníků a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 / referent-
ce školství/ pí Kořínkové informo-
vat pí Kosanovou v intencích jed-
nání rady

Informace z 5. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
21. prosince 2010
SCHVALUJE
- přijetí věcného daru pro MŠ Roho-

žník, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žá-
rovická 1653 v hodnotě 26.664,- Kč

- rozpočtové opatření č. 93 - změnu
rozpočtu v roce 2010 dle předlo-
ženého návrhu - tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení a zá-
roveň ukládá starostovi MČ Praha
21 předložit rozpočtové opatření č.
93 - změnu rozpočtu v roce 2010
na vědomí na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21 v roce 2011.
Jedná se o zvýšení příjmů o 10,6
tis. Kč v souladu se skutečnými pří-
jmy z poskytované pečovatelské
služby pro MČ Praha – Koloděje –
v kapitole 05 – Zdravotnictví a soc.
oblast s využitím na drobný dlou-
hodobý hmotný majetek a pohon-
né hmoty v téže kapitole.

- rozpočtové opatření č. 95 - změnu
rozpočtu v roce 2010 dle předlo-
ženého návrhu - tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení a zá-
roveň ukládá starostovi MČ Praha
21 předložit rozpočtové opatření č.
95 - změnu rozpočtu v roce 2010
na vědomí na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21 v roce 2011.
Jedná se o přijetí neinvestiční
účelové dotace ze státního roz-
počtu z MPSV na výplatu pří-
spěvku na péči ve výši 713 tis. Kč
v kapitole 05 – zdravotnictví a soc.
oblast

- rozpočtové opatření č. 96 - změ-
nu rozpočtu v roce 2010 dle přilo-
ženého návrhu - tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení a zá-
roveň ukládá starostovi MČ Praha

21 předložit rozpočtové opatření č.
96 - změnu rozpočtu v roce 2010
na vědomí na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21 v roce 2011.
Jedná se o přijetí neinvestiční
účelové dotace ze státního roz-
počtu ve výši 27 976,- Kč na fi-
nancování výdajů spojených s pří-
pravou a provedení sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011 – v ka-
pitole 09 – Vnitřní správa.

- termíny jednání zastupitelstva
a rad v roce 2011: zastupitelstvo:
31. 1., 21. 3., 20. 6., 19. 9., 19. 12.
- začátek jednání 18:00 hod. Rady:
začátek jednání v 10:30 hod leden
/11. 1., 25.1./, únor /8. 2., 22. 2./,
březen /1. 3, 15. 3., 29. 3./, duben
/ 12. 4., 26. 4./, květen / 10.5., 24.5.,
31. 5./, červen /7. 6., 21. 6./, čer-
venec /12. 7., 26. 7./, srpen /9. 8.,
23. 8./, září /6. 9., 20. 9./, říjen
/4.10., 18. 10./, listopad /1. 11.,
15.11., 29. 11./, prosinec /13. 12./.

- poděkování panu PhDr. Miloši
Schmidtovi za dlouholetou práci
kronikáře v Újezdě nad Lesy a zá-
roveň souhlasí s udělením finanč-
ního daru ve výši 10.000,- Kč
a dále ukládá starostovi MČ Pra-
ha 21 předložit materiál ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

BERE NA VĚDOMÍ
- informaci ředitelek mateřských

škol o provozu v období od 27. 12.
do 31. 12. 2010 a zároveň pověřuje
ÚMČ /pí Kořínkovou/ ve spolupráci
s radní pro školství pí Čechovou
zpracovat jako zřizovatel MŠ obec-
né podmínky pro provoz MŠ
s ohledem na udržitelnost provozu
při nízkém počtu dětí, během ně-
kterých dní v roce, týkající se zej-
ména svátků a školních prázdnin.
Zřizovatel v ní bude deklarovat zá-
jem maximálně vyhovět požadav-
kům rodičů na provoz školek, ale
stanoví obecné podmínky provozu
MŠ za kterých již provoz není
možný. Podmínky budou přesně
specifikovat, jaké jsou minimální
počty dětí pro třídu, školku i MČ
Praha 21 za kterých je možné tří-
du, školku nebo všechny školky
provozovat. Materiál musí obsa-
hovat i způsob, jakým bude ko-
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munikováno s rodiči i konkrétní po-
stup jak bude postupováno, když
budou všechny školky uzavírány
a bude rodičům nabídnuta služba
jiné MŠ.

- informaci o objektu Žárovická 2235
(skautská klubovna) a zároveň
schvaluje uzavření objektu Žáro-
vická 2235 (skautská klubovna)
z důvodu špatného technického
stavu do odvolání

JMENUJE
- paní Marii Tomaidesovou od 1. 1.

2011 kronikářkou v Újezdě nad
Lesy a zároveň schvaluje roční od-
měnu za výkon této funkce na zá-
kladě dohody o provedení práce

- za členy jednotlivých komisí: Ko-
mise pro sociální a občanské zá-
ležitosti: předseda: Petr Duchek,
členové: Bc.Jan Eibich, Michaela
Walter, Zdenka Vodová, MUDr.
Hana Roubíčková; Komise pro ško-
lu a seniory: předseda: Karla Jakob
Čechová, členové: Ing. Eva Danie-
lová, Soňa Štroufová, Eva Stej-
skalová, Monika Hartmanová; Ko-
mise životního prostředí: předseda:
Ing. Michael Hartman, členové:
JUDr. Vladimíra Kozáková, Dana
Slabochová, Ivona Kosová, MUDr.
Zita Kazdová; Otevřený úřad: před-
seda: RNDr. Pavel Roušar členové:
Martin Nedvěd, Stanislav Kyzlink,
Jan Kolář; Komise územního roz-
voje /KUR/: předseda: RNDr. Pavel
Roušar, členové: Ing. Ladislav Po-
lák, Ing. Dalibor Eliáš, Miloš Mergl,
Ing. Jiří Lameš; Komise pro spolu-
práci, osvětu a kulturu / KSOK/:
předseda: Karla Jakob Čechová,
členové: Ing.Radoslava Kohoutová,
Ing. Lucie Černá, MUDr. Zita Kaz-
dová, Tomáš Walter

Informace ze 6. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
11. ledna 2011

BERE NA VĚDOMÍ
- plnění úkolů
- informaci o provozu mateřských

škol v MČ Praha 21 v období 27.
12. - 31. 12. 2010

- žádost paní Mgr. Jitky Linhartové
o přidělení bytu a zároveň ukládá Ko-
misi pro sociální a občanské záleži-

tosti žádost projednat. 1. Hanzlová
Marta, referent _ spisové služby

- žádost ředitelky MŠ Rohožník
paní Benátské o uvolnění školnic-
kého bytu a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 věc s ředitelkou MŠ pro-
jednat s tím, že byt je obsazen na
dobu určitou příslušníkem MP s ro-
dinou po dobu jeho služebního po-
měru a ÚMČ nemá jiný byt v mís-
tě, kam by mohl příslušníka MP
přestěhovat. 1. Saitz Vladimír, Ta-
jemník úřadu, viz usnesení, Ter-
mín: 21.01.2011

- zprávu o průběhu investiční akce,
Veřejné WC a trafika, zpracovanou
referentkou vnitřního auditu ÚMČ
Praha 21 paní Mgr. Blankou Hor-
kou a zároveň schvaluje Dodatek
č. 2 Nájemní smlouvy uzavřené
dne 25. 6. 2007 mezi MČ Praha 21
a paní Ester Kropáčkovou na pro-
nájem trafiky a veřejného WC
s účinností Dodatku od 1.5. 2011
a dále ukládá starostovi MČ Pra-
ha 21 podepsat dodatek č. 2. 1.
RNDr. Roušar Pavel, Starosta, viz
usnesení, Termín: 21.01.2011.
Dále ukládá radnímu p. Duchkovi
vyhodnotit Zprávu o průběhu in-
vestiční akce Veřejné WC a trafika
a vyhodnocení předložit na jednání
Rady MČ Praha 21

- žádost společnosti Lara consul-
ting s.r.o. o součinnost ÚMČ Praha
21 v rámci projektu Plánování so-
ciálních služeb v Praze a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 poskytnout
firmě Lara consulting s.r.o. plnou
součinnost po dobu projektu a dále
ukládá kanceláři starosty informo-
vat firmu Lara consulting s.r.o. o vý-
sledku jednání rady v této věci

- nabídku pana Jiřího Doškáře na
pronájem školky s třídou pro 25 dětí
v ulici Hulická za cenu cca 35 tis./mě-
síc a zároveň ukládá radní pí Če-
chové vstoupit v jednání s p. Do-
škářem a dále ukládá místostaros-
tovi p. Slezákovi vstoupit v jednání
s odborem školství MHMP ohledně
možnosti provozování MŠ (detašo-
vaného pracoviště v soukromém
objektu), včetně jejího financování

SCHVALUJE
- přílohu č. 2 k Rámcové smlouvě

o poskytování pečovatelské služ-

by "Sazebník" platný od 1.1.2011.
Sazebník je nedílnou součástí ori-
ginálu tohoto usnesení.

- tématické oblasti na MČ Praha 21,
ve kterých mohou oprávnění ža-
datelé podat ve stanoveném ter-
mínu žádosti v grantovém řízení
vyhlášeném HMP, usnesením
Rady HMP č. 1969 ze dne
14.12.2010 a zároveň pověřuje
starostu MČ Praha 21 informovat
případné zájemce o udělení gran-
tů HMP v oblasti životního pro-
středí o podporovaných aktivitách
na MČ Praha 21: 1/ Odstranění
plev.rostlin a náletů z původní
cesty pro pěší v prodloužení Op-
lanské ulice (parc. č. 557/1 k.ú. Ú/L)
až na hranici MČ Praha 21 (poze-
mek poté pokračuje na MČ Praha
- Koloděje - parc.č. 722/1); 2/ Ob-
novení původní cesty pro pěší na
pozemku parc.č. 1408/1 k.ú. Ú/L;
3/ Doplnění původního stromořa-
dí podél komunikací Starokolínská-
Novosibřinská za podmínky sou-
hlasů správce komunikace spol.
TSK, správců sítí a s ohledem na
budoucí výstavbu kanalizačního
přivaděče; 4/ Vybudování cest pro
pěší na pozemku parc. č. 2954/1
k.ú. Ú/L - v "Ježkově parku"; 5/ Ve
spolupráci se ZO Českého svazu
včelařů podílet se na obnovení
včelstev na MČ Praha 21; 6/ Při-
pravit projekt na odvodnění zele-
ných ploch v parku u ZŠ Masary-
kova (parc. č. 1653, 1654, 1652,
1651/2 k.ú. Ú/L, vč. projektu na dal-
ší osazení dřevin, vybudování no-
vých cest a osazení hracích prvků;
7/ Dosazení aleje na cestě vedoucí
ke hřbitovu (parc.č. 4271/1) cca 10
- 15 ks vzrost. lip. 1. JUDr. Kozá-
ková Vladimíra, vedoucí odboru ži-
votního prostředí a dopravy úkol -
viz usnesení Termín: 19.01.2011

- platové výměry dle změny naříze-
ní vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, paní
Janě Cenkrové, řed. I. MŠ, Čen-
tická 2222; paní Bc. Naděždě Ko-
sanové, řed. MŠ Sedmikráska, Li-
šická 1502; paní Bc. Miluši Be-
nátské, řed. MŠ Rohožník, Žáro-



vická 1653; paní Ivaně Huttové,
řed. MŠ Sluníčko, Polesná 1690
a panu Mgr. Miroslavu Kurkovi,
řed. MZŠ, Polesná 1690, Praha 9
- Újezd nad Lesy. Platové výmě-
ry jsou nedílnou součástí originálu
usnesení. Zároveň pověřuje sta-
rostu MČ Praha 21 podpisem
platových výměrů. 1. RNDr. Rou-
šar Pavel, Starosta viz usnesení
Termín: 21.01.2011.

- vnitřní směrnici k účetnictví MČ
Praha 21 s účinností od 12. 1.
2011 a zároveň pověřuje tajem-
níka p. Saitze podpisem směrni-
ce. 1. Saitz Vladimír, Tajemník úřa-
du, viz usnesení, Termín:
21.01.2011

- vnitřní směrnici pro časové rozli-
šení s účinností od 12. 1. 2011
a zároveň pověřuje tajemníka
p. Saitze podpisem směrnice.
1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu,
viz usnesení, Termín: 21.01.2011

- vnitřní směrnici - podrozvahové
účty s účinností od 12. 1. 2011
a zároveň pověřuje tajemníka
p. Saitze podpisem směrnice.
1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu
viz usnesení, Termín: 21.01.2011

- měsíční odměnu tajemnici Kon-
trolního výboru ZMČ Praha 21
paní Ivaně Bulířové ve výši
1.200 Kč od 1. 1. 2011

- rozšíření volebních okrsků ve vo-
lebním obvodě Praha 21 - Újezd
nad Lesy z dosavadních sedmi na
osm a zároveň ukládá ÚMČ Pra-
ha 21 oznámit rozšíření počtu
volebních okrsků na Odbor živ-
nostenský a občanskosprávní
MHMP. 1. Saitz Vladimír, Tajemník
úřadu, viz usnesení, Termín:
21.01.2011

- finanční příspěvek na Valnou hro-
madu SDH v Újezdě nad Lesy, ko-
nanou dne 22.1. 2011, ve výši
3.000,-- Kč. Finanční prostředky
budou poskytnuty z kapitoly 06
Kultura, sport a cestovní ruch, po-
ložky Slavnosti obce - pohoštění.

- uvolnění finančních prostředků
z kapitoly 05, příspěvek na do-
pravu na kulturní akce pro dů-
chodce, konané dne 22. 1. a 9. 2.
2011, ve výši 2x2400,- Kč

- záměr na pronájem části ko-

merčních prostor v polyfunkčním
domě za účelem provozování lé-
kárny nebo za jiným účelem pří-
nosným pro obyvatele městské
části-2. varianta a zároveň schva-
luje komisi pro hodnocení nabídek
ve složení: p. Roušar, p. Slezák, p.
Kyzlink, pí Čechová, p. Duchek, pí
Beroušková, p. Saitz a dále uklá-
dá ÚMČ Praha 21 zveřejnit záměr
(OMI) a zajistit inzerci v tisku
(VHČ). 1. RNDr. Beroušková
Soňa, vedoucí odboru majetku
a investic, viz usnesení, Termín:
21.01.2011

- program jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 dle předloženého
návrhu, který je nedílnou sou-
částí usnesení a zároveň souhlasí
s doplněním programu o body
z dalších jednání Rady MČ Praha
21 do doby konání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- termín jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21 na 28. 2. 2011 (pondě-
lí) v 18.00 hod, které se bude ko-
nat v zasedací místnosti Úřadu
MČ Praha 21

- dodatek č.1 k nájemní smlouvě pí
Heleny Wojdylové a zároveň uklá-
dá starostovi MČ Praha 21 po-
depsat dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě. 1. RNDr. Roušar Pavel,
Starosta, viz usnesení, Termín:
21.01.2011

- Deklaraci o implementaci místní
Agendy 21 a principů udržitelné-
ho rozvoje v MČ Praha 21 a zá-
roveň souhlasí s ustanovením
starosty MČ Praha 21 p. Pavla
Roušara politikem místní Agendy
21 a dále souhlasí s ustanovením
pí Martiny Kopecké koordinátorem
místní Agendy 21 a ukládá sta-
rostovi MČ Praha 21 předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21. 1. RNDr. Rou-
šar Pavel, Starosta, viz usnesení,
Termín: 21.01.2011

- vyhlašování čestného ocenění
a) "Čestný občan MČ Praha 21";
b) "Občan roku XXXX" v rámci di-
spozic uvedených v příloze č. 1,
které jsou nedílnou součástí us-
nesení a zároveň jmenuje Komi-
si pro udělování čestného titulu
"Čestný občan MČ Praha 21"

ve složení RNDr. Petr Voňka
(předseda komise), členové:
RNDr. Jiří Sikač, pí Darja Kocá-
bová

- obsah otevřeného dopisu ve věci
plánu péče o Klánovický les a zá-
roveň ukládá starostovi MČ Pra-
ha 21 předat/doručit otevřený do-
pis primátorovi HMP. 1. RNDr.
Roušar Pavel, Starosta, Termín:
21.01.2011

- Koncept nového grantového sy-
stému uvedeného v přílohách č. 2-
11 a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 zajistit připomínko-
vání Konceptu grantového systé-
mu v okruhu potenciálních před-
kladatelů projektů grantového sy-
stému. 1. RNDr. Roušar Pavel,
Starosta, viz usnesení, Termín:
18.01.2011. Dále ukládá ÚMČ
Praha 21 /RŠ/ předložit na příští
zasedání RMČ Praha 21 vyhod-
nocení připomínek včetně ko-
nečného návrhu grantového pro-
gramu ke schválení. 1. Kořínková
Hana, referent školství, viz us-
nesení, Termín: 20.01.2011

- Jednací řád Rady MČ Praha 21,
který je nedílnou součástí origi-
nálu tohoto usnesení

SOUHLASÍ
- s návrhem odměn neuvolněným

zastupitelům podle NV č. 37/2003
Sb., ve znění NV č. 357/2010 Sb.
a zároveň ukládá starostovi MČ
Praha 21 předložit materiál na nej-
bližší jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21. 1. RNDr. Roušar Pavel,
Starosta, viz usnesení, Termín:
21.01.2011

NESCHVALUJE
- návrh Pražské plynárenské Di-

stribuce, a.s. na stanovení výše
úhrady za zřízení věcného bře-
mene na základě znaleckého po-
sudku a zároveň trvá na výši
úhrady za zřízení věcného bře-
mene dle usnesení RMČ Praha
21 č. 225 ze dne 28. 3. 2007
a dále schvaluje předložený návrh
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene k tíži pozemku č. parc.
1393/378 v k.ú. Újezd nad Lesy
a pověřuje starostu MČ Praha 21
podpisem předmětné smlouvy

ZPRÁVY Z RADY
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UKLÁDÁ
- tajemníkovi ÚMČ Praha 21 zajis-

tit starostovi a radním MČ Praha
21 dálkový přístup do aplikace
e-spis včetně zajištění krátkého
proškolení pro práci s aplikací e-
spis v rámci agendy RMČ a ZMČ
Praha 21 a zároveň ukládá ta-
jemníkovi ÚMČ Praha 21 zajistit
kompletní evidenci materiálů RMČ
a ZMČ včetně úkolů plynoucí
z usnesení RMČ a ZMČ Praha 21
i v elektronické verzi pomocí ap-
likace e-spis včetně proškolení
všech uživatelů, kteří se na tvor-
bě usnesení a úkolů podílejí.
1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu,
viz usnesení, Termín: 21.01.2011

- tajemníkovi ÚMČ Praha 21 zajis-
tit od 1. 2. 2011 zveřejňování na
webových stránkách úřadu
www.praha21.cz všech uzavře-
ných smluv v roce 2011 a v letech
následujících, které MČ Praha
21 uzavřela. V obsahu smluv,
u kterých by mohlo dojít jejich
zveřejněním k porušení zákona,
např. Zákona na ochranu osob-
ních údajů aj., ukládá zajistit jejich
vhodnou úpravu do podoby umo-
žňující jejich zveřejnění. 1. Saitz
Vladimír, Tajemník úřadu viz us-
nesení, Termín: 31.01.2011. Zá-
roveň ukládá tajemníkovi ÚMČ
Praha 21 zajistit do 31. 1. 2011
zveřejnění seznamu všech po-
depsaných smluv za rok 2005-
2010 na webových stránkách
www.praha21.cz. Dále tajemní-
kovi ÚMČ ukládá, aby průběžně,
nejpozději však k 1. 4. 2011 zajistil
rovněž zveřejnění obsahu jed-
notlivých smluv. V obsahu smluv,
u kterých by mohlo dojít jejich zve-
řejněním k porušení zákona, např.
Zákona na ochranu osobních
údajů aj., zajistit jejich vhodnou
úpravu do podoby umožňující je-
jich zveřejnění. 1. Saitz Vladimír,
Tajemník úřadu, viz usnesení,
Termín: 31.01.2011, 2. Saitz Vla-
dimír, Tajemník úřadu, viz usne-
sení, Termín: 31.03.2011. Dále
ukládá tajemníkovi ÚMČ před-
ložit RMČ Praha 21 ke schválení
interní předpis, kterým bude toto
zveřejňování uzavřených smluv

realizováno. 1. Saitz Vladimír, Ta-
jemník úřadu, viz usnesení, Ter-
mín: 31.01.2011

- ÚMČ Praha 21 (OMI) zpracovat
plán zimní údržby podle dispozic,
které jsou nedílnou součástí us-
nesení a předložit je RMČ Praha
21 ke schválení. 1. RNDr. Be-
roušková Soňa, vedoucí odboru
majetku a investic, viz usnesení,
Termín: 29.04.2011

- tajemníkovi ÚMČ Praha 21 zajis-
tit ve spolupráci s Komisí Otevřený
úřad od 1. 4. 2011 zprovoznění
nových webových stránek ÚMČ -
www.praha21.cz dle požadavků,
které jsou uvedeny v příloze č. 1,
která se stává nedílnou součástí
usnesení. 1. Saitz Vladimír, Ta-
jemník úřadu, viz usnesení, Ter-
mín: 31.03.2011

- Programové priority RMČ Praha
21, které tvoří nedílnou součást
usnesení

POVĚŘUJE
- starostu MČ Praha 21 jedná-

ním: a) se společností Lesy ČR;
b) se zpracovatelem lesního hos-
podářského plánu 2012-2020;
c) s radním za životní prostředí
MHMP; d) s předsedkyní Výboru
pro životní prostředí MHMP s cí-
lem prosazení návrhu MČ Praha
21 na omezení lesní těžby dře-
va v následujících letech na
možné minimum, návrhu na za-
vedení výběrové těžby dřeva ne-
jen v chráněných částech lesa,
ale i v celém lesním hospodář-
ském celku Klánovického lesa
a nalezení společných projektů
vyzdvihující rekreační funkci Klá-
novického lesa pro pražský i stře-
dočeský region

Informace z 2. jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21 ze
dne 21. prosince 2010

SCHVALUJE
- program 2. zasedání Zastupitel-

stva MČ Praha 21
- prodej pozemku č. parc. 793/13

o výměře 218 m2 v k.ú. Újezd nad
Lesy manželům Olze a Pavlovi
Vávrovým za cenu dle cenové
mapy pozemků platné v době

podpisu smlouvy a zároveň po-
věřuje starostu MČ Praha 21 pod-
pisem kupní smlouvy

- rozpočtová opatření č. 70-81
(změny rozpočtu v roce 2010), č.
82 (úprava rozpočtu v roce 2010),
č. 83-85 (změny rozpočtu v roce
2010), č. 91 (změna rozpočtu
v roce 2010), č. 1 (úpravy roz-
počtu příspěvkových organizací
v roce 2010) v souladu s přilože-
nými tabulkami, které jsou nedíl-
nou součástí usnesení. Jedná se
o: snížení neinvestiční účelové do-
tace ze státního rozpočtu z MPSV
na výplatu dávek sociální péče
těžce zdravotně postiženým a dá-
vek pomoci v hmotné nouzi
o 200 tis. Kč v kapitole 05 – Zdra-
votnictví a soc. oblast; zvýšení ne-
investiční účelové dotace ze stát-
ního rozpočtu z MPSV na výpla-
tu příspěvku na péči o 200 tis. Kč
v kapitole 05 – Zdravotnictví a soc.
oblast; přijetí účelové neinvestič-
ní dotaze z MHMP ve výši 142 tis.
Kč na provoz Sboru dobrovol-
ných hasičů v kapitole 07 – Bez-
pečnost; přijetí neinvestičního fi-
nančního daru ve výši 100 tis.
Kč od firmy Cuspicus s.r.o na zá-
kladě darovací smlouvy v kapito-
le 10 – Pokladní správa s využitím
na financování kulturní akce
„1. újezdské vinobraní“ dne 9. 10.
2010 na multifunkčním sporto-
višti – v kapitole 06 – Kultura,
sport a cestovní ruch; přijetí úče-
lové neinvestiční dotaze z MHMP
ve výši 237 700,-Kč pro MZŠ Po-
lesná na dokrytí výdajů na inte-
graci žáků /mzdové náklady asis-
tentů pedagoga/ v kapitole 04 –
Školství, mládež a samospráva;
přijetí účelové neinvestiční dota-
ze ze státního rozpočtu ve výši
234 300,- Kč na financování vý-
dajů na volby do Senátu a Parla-
mentu ČR a do zastupitelstev
obcí v kapitole 09 – vnitřní sprá-
va; přijetí účelové neinvestiční do-
taze ze státního rozpočtu na so-
ciálně právní ochranu dětí ve výši
355 295,- Kč v kapitole 09 –
Vnitřní správa; přijetí účelové
neinvestiční dotaze ze státního
rozpočtu z MPSV na výplatu pří-
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spěvku na péči ve výši 1500 tis.
Kč v kapitole 05 – Zdravotnictví
a soc. oblast; přijetí pojistné ná-
hrady od ČSOB pojišťovny ve
výši 421 706,- Kč za vzniklou
škodu na polyfunkčním domě
v Újezdě nad Lesy /nárazem au-
tomobilu/ a přeposlání těchto fi-
nančních prostředků na VHČ,
která uhradila všechny potřebné
náklady se škodní událostí sou-
visející – v kapitole 10 – Pokladní
správa; zvýšení příjmů o 20 tis.
Kč v souladu se smlouvou o po-
skytování pečovatelské služby
MČ Praha Koloděje v kapitole 05
– Zdravotnictví a soc. oblast s vy-
užitím na služby, školení a vzdě-
lávání v kapitole 09 – Vnitřní
správa; poskytnutí neinvestiční-
ho provozního příspěvku v cel-
kové výši 155 000,-Kč zřízeným
příspěv. organizacím MŠ a ZŠ
v Újezdě nad Lesy na vánoční
besídku /zakoupení hraček a di-
daktických pomůcek pod vánoč-
ní stromek/ v kapitole 04 – škol-
ství, mládež a samospráva, pře-
vedením fin. prostředků z polož-
ky daň z nemovitosti v kapitole
10 – Pokladní správa; poskytnu-
tí neinvestičního provozního pří-
spěvku v celkové výši 90 000,-Kč
zřízené příspěv. organizacím MŠ
a ZŠ Polesná na opravu ploché
střechy objektu školy 1690 v ka-
pitole 04 – Školství, mládež a sa-
mospráva, převedením nevyu-
žitých fin. prostředků z kapitoly
04 a 09; přesunutí finančních
prostředků v rámci investiční
akce „Havarijní stav kuchyní MŠ
a střech MZŠ a Polesná“ mezi in-
vestičními položkami v kapitole
04 – Školství, mládež a samo-
správa; navýšení finančních pro-
středků v kapitole 02 – Městská
infrastruktura v položce opravy
a udržování o 289 tis. Kč převe-
dením z kapitoly 08 a 03 a pře-
vedení finančních prostředků
v rámci kapitoly 03 – Doprava;
nákup nakladače ve výši 96 tis.
Kč v kapitole 09 – vnitřní správa,
převedením finančních pro-
středků z položky plyn v kapitole
09; převod finančních prostřed-

ků mezi příjmovými položkami
v kapitole 10 – Pokladní správa
a úspory v příjmech převést do
Fondu rezerv a rozvoje; převod fi-
nančních prostředků ve výši 200
tis. Kč z investiční položky „Osa-
zení opravních značek v oblasti
za Lidlem“ v kapitole 03 – Do-
prava, do fondu rezerv a rozvo-
je v kapitole 10 – Pokladní sprá-
va; úprava rozpočtového opa-
tření č. 1 týkající se Masarykovy
ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 a MŠ
Rohožník , Žárovická 1653, Pra-
ha 9 a MŠ Sluníčko, Polesná
1690, Praha 9

- přijetí daru, 200 ks koláčků
v hodnotě 900,- Kč, od firmy Pe-
kařství Kollinger a Kollingerová
na Újezdské posvícení konané
dne 18. 9. 2010

- udělení finančního daru ve výši
10.000,- Kč PhDr. Miloši Schmid-
tovi za dlouholetou práci kroni-
káře v Újezdě nad Lesy

- změněnou zřizovací listinu "Míst-
ní veřejné knihovny Městské
části Praha 21". Zřizovací listina
je nedílnou součástí originálu
usnesení. Zároveň pověřuje sta-
rostu MČ Praha 21 podpisem
této zřizovací listiny

- "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za
I. - III. čtvrtletí 2010" v souladu
s přiloženým materiálem - ko-
mentáře, tabulky, výkazy a se-
stavy, které jsou nedílnou sou-
částí originálu usnesení

- odpis pohledávky (daňového ne-
doplatku) ve výši 2 574,- Kč
z roku 2003 v MŠ Rohožník
v souladu se žádostí ředitelky
MŠ Rohožník, která je nedílnou
součástí originálu usnesení

- "Rozpočtové provizorium MČ
Praha 21 na rok 2011" - příloha
č. 1 – Závazné ukazatele roz-
počtového provizoria MČ Praha
21 na rok 2011, včetně zásad
pro hospodaření v období roz-
počtového provizoria v souladu
s přiloženým materiálem, který je
nedílnou součástí originálu us-
nesení

- usnesení pro schvalování roz-
počtových opatření Radou MČ
Praha 21 na období od konání

posledního Zastupitelstva MČ
Praha 21 do konce roku 2010.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 po-
věřuje Radu MČ Praha 21 ke
schvalování rozpočtových opa-
tření, a to zejména z důvodu
přijatých dotací z MHMP nebo ze
státního rozpočtu, v termínu od
konání posledního jednání Za-
stupitelstva do konce roku 2010,
v souladu s § 94 odst. 2 zákona
č. 131/2000 Sb. o hlavním měs-
tě Praze. Na jednání příštího
Zastupitelstva MČ Praha 21
v roce 2011 budou tato rozpoč-
tová opatření předložena zastu-
pitelstvu na vědomí.

- darovací smlouvy uzavřené dle
ust. § 628 a násl. obč. zákoníku
s podnikatelem p. Vladimírem
Lacinou a podnikatelem p. Miro-
slavem Štěpánem ve věci osa-
zení a likvidace vánočního stro-
mu a zároveň pověřuje starostu
MČ Praha 21 podpisem smluv

VOLÍ
- mandátovou komisi ve složení:

MUDr. Barbora Diepoltová,
Ing. Michael Hartman

- návrhovou komisi ve složení:
předseda MVDr. Miloslav Hod,
členové: Karla Jakob Čechová
a RSDr. Pavel Janda

REVOKUJE
- částečně usnesení č. 228 ze

dne 21.12.2009 a to tak, že se
v bodech schvaluje vypouští text:
- trvat u pozemku parc. č. 1580
kat. úz. Újezd nad Lesy na změ-
ně využití ze ZL (plochy lesní) na
RP (plochy rekreace); - uplatně-
ní námitky k zařazení pozemků
ve svěřené správě MČ Praha
21 parc. č. 2258-2266 kat. úz.
Újezd nad Lesy s tím, že bude
požadována změna ze součas-
ného zařazení ZP (zeleň parko-
vá) na SM (plochy smíšené)
z důvodu pokrytí potřeb MČ

JMENUJE
- tajemnicí Kontrolního výboru Za-

stupitelstva MČ Praha 21 paní
Ivanu Bulířovou

- tajemnicí Finančního výboru Za-
stupitelstva MČ Praha 21 paní
Ing. Vlastu Berkovou
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
v souladu s ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění

p o k r a č u j e v z á m ě r u
pronajmout majetek svěřený jí Statutem hlavního města Prahy do správy na základě obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Identifikace nemovitého majetku: Adresa: Novosibřinská 2295, Praha 9 (konečná MHD, Rohožník)
1) prodejna č.1: výměra 18,30 m2

2) prodejna č.2: výměra 15,70 m2

Nabízené prostory budou volné od 1. února 2011. Prodejny nejsou zařízené a jsou propojené dveřmi. Lze před-
ložit nabídku i na obě prodejny současně do jedné obálky.
Nejnižší nabídková cena činí 2.500,- Kč/m2/rok.
Více na www.praha21.cz.
Uzávěrka přijetí nabídek je do 28. 2. 2011 do 12:00 hod.
Kontaktní osoba: p. Bedřich Mika tel. č. 281 012 956, e-mail: bedrich.mika@praha21.cz
Poučení:
Dle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to pí-
semně, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 v za-
lepené obálce označené „Nabídka na pronájem prodejních stánků na Rohožníku – neotvírat“ nejpozději
do výše uvedeného termínu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo výběrové řízení zrušit.

RNDr. Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
Úřad městské části – odbor majetku a investic

z v e ř e j ň u j e
z á m ě r p r o n a j m o u t

komerční prostor v polyfunkčním domě MČ Praha 21 v Praze – Újezdě nad Lesy
za účelem provozování lékárny nebo jiným účelem přínosným pro obyvatele
městské části
Bližší identifikace pronajímaného prostoru:

Technická dokumentace objektu je k dispozici na Odboru majetku a investic MČ Praha 21 po předchozí domluvě
(kontakt: Bc. Josef Roušal tel.: 775 705 778, 281012974). Je možné také telefonicky dohodnout prohlídku prostor.
Bližší údaje, základní nájemní podmínky a pokyny pro zpracování nabídky najdete na úřední desce MČ
Praha 21 a na internetových stránkách na adrese: www. praha21.cz.
Nabídky budou přijímány do 10. 2. 2011.

Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA m2

0.23 Lékárna prodejna 48
0.24 Přípravna léčiv 15,5
0.25 Umývárna 9,7
0.26 chodba 7,9
0.27 Zádveří 3,8
0.28 Šatna 5,7
0.29 WC předsíňka + sprcha 5,0
0.30 WC 1,6
0.31 Úklid 1,8
0.32 Kancelář 10
0.33 Sklad léčiv 20

CELKEM 147



PROVOZUJETE SVOU ŽIVNOST V SAMOSTATNĚ VYTÁPĚNÉ
PROVOZOVNĚ?

Nezapomínejte na kontrolu Vašeho zdroje vytápění s odvodem spalin a to nejen pouhým okem, ale
především autorizovanou osobou, která pomocí elektronického zařízení změří Vámi vypouštěné látky
(např.oxid uhelnatý) do ovzduší.

Ze zákona (§12 písm.f zákona 86/2002 Sb.) je Vaší povinností jedenkráte za dva roky nechat oprávně-
nou osobou změřit účinnost spalování a zkontrolovat spalinové cesty. Oprávněná osoba o měření, hod-
notách a dalších zjištěních vyhotoví protokol ve dvou originálech. Jeden si zakládáte na provozovně pro
případ kontroly a jeden zasíláte na odbor životního prostředí té městské části, kde se provozovna nachází.
Připomínáme to zejména proto, že probíhající kontroly odhalují absenci tohoto dokladu, za což může (dle
zákona o ochraně ovzduší) hrozit sankce až 150 000,- Kč.
POZOR na správce bytového či panelového domu, které jsou samostatně vytápěny (např. plynem),
se tyto povinnosti vztahují taktéž!!!

PROVOZUJETE-LI ČI HODLÁTE PROVOZOVAT TYTO ČINNOSTI:
- přestříkávání vozů-autoopravárenství, adhezivní nátěry, aplikace nátěrových hmot
- laminování – dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů, impregnace dřeva
- chemické čištění oděvů a doplňků, výroba obuvi a oděvních doplňků
- odmašťování a čištění povrchů výrobků
- polygrafie a jiná tiskařská činnost,
- výroba farmaceutických přípravků
- pily, výroby nábytku a dřevěných konstrukčních desek, truhlárny a jiné opracování dřeva o roční spotřebě

materiálu do 150 m3

- brusírny s elektrickým příkonem do 100 kW
- úprava a zpracování kameniva a recyklační linky do výkonu 25m3/den
- čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou do 2000 ekvivalentních obyvatel, nebo do 50m3/den
- kovárna se spotřebou energie do 1MW
- udírny do 1000 kg výrobků/den

NEZAPOMEŇTE podat oznámení pro malý zdroj znečišťování ovzduší na té městské části kde se provo-
zovna nachází nejpozději do 31.3.2011 !!!
Formulář pro provozovny v Újezdě nad Lesy je k dispozici u nás na OŽPD nebo na stránkách
www.praha21.cz.

POVOLENÍ JE POTŘEBA NEJEN KE KÁCENÍ STROMŮ,ALE I KEŘŮ!!!
Setkáváme se s poznámkami typu – „ vyčistím pozemek od náletů a křoví, na to přece žádné povolení

nepotřebuji“. S velkou pravděpodobností se takový člověk, v horším případě i firma, mýlí. Slovo „nálety“
zákon nezná. Nejenže povolení potřebuje, ale navíc se vystavuje riziku velice vysokých pokut, pokud pra-
vomocné rozhodnutí povolující odstranění dřevin, nebude při výkonu takovéto činnosti mít u sebe.Je-li
tedy z důvodu (např.stavby či údržby) nutné odstranění dřevin – musíme vědět , které stromy a keře po-
dléhají povolení. Prvním krokem tedy je měření. U stromů (je jedno zda je ovocný, listnatý či jehličnatý) mě-
říme obvod kmene ve výšce 1,3 m. Pokud je obvod větší než 80 cm (cca 25 cm průměr) je třeba zažádat
o povolení. Jestliže odstraňujeme keře, měříme plochu kterou tyto keře při průmětu na zem zabírají. Je-li
tato plocha větší než 40 m2 (8 ks rozrostlých šípků) je taktéž povolení nutné - formulář žádosti o povolení
je k dispozici na OŽPD nebo na www.praha21.cz). Pokud se rozhodnete vytvořit vlastní žádost, nezapo-
mínejte na uvedení celého jména svého i spoluvlastníků pozemku včetně dat narození, trvalého bydliště
a doručovací adresy, dále pak parcelní číslo pozemku na kterém předmětné dřeviny stojí, řádné zdůvod-
nění Vaší žádosti, plánek umístění dřevin na pozemku, druh, počet a obvod kmenů (měřených ve výšce
130 cm nad zemí, v případě keřů jejich plošný rozsah. Po doručení kompletní žádosti se zahájí řízení, pří-
padně se přizvou občanská družení a ustanoví datum ohledání věci na místě (zákonná lhůta mezi zahá-
jením řízení a ohledáním věci na místě je tři týdny). Při tomto ohledání se sepisuje protokol o zdravotním,
estetickém a funkčním stavu dřeviny, zohledňují se důvody žadatele a připomínky občanských sdružení
a současně se určí rozsah náhradní výsadby. Po seznámení účastníků s podklady je rozhodnutí povolující
či nepovolující pokácení dřevin, vydáno. Následuje 15denní lhůta pro odvolání a teprve poté nabude roz-
hodnutí právní moci a je vykonatelné.
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Běžně končívá období vegetačního klidu, v kterém je možno kácet, v březnu, ale v roce 2008 končilo již
v únoru, takže s přihlédnutím k lhůtám, je vhodné podat si žádost co nejdříve.

VČELAŘI NEZAPOMEŇTE!!
Připomínáme chovatelům včel každoroční povinnost oznámit do konce února na odbor životního prostředí

a dopravy ÚMČ Praha 21 umístění trvalých stanovišť včelstev.
Formulář pro oznámení je možné si vyzvednout u nás na OŽPD nebo je k dispozici na stránkách

www.praha21.cz
Autor článků: Martina Kopecká, OŽPD

ROČNÍ HLÁŠENÍ ODPADŮ – INFORMACE PRO PODNIKATELE
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 odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami os-
tatních odpadů za kalendářní 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, za-
sílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů
a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností pří-
slušnému 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 výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny,
která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají od-
pady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností 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. Tiskopis ročního hlášení je přílohou č. 20 vyhlášky MŽP
č. 383/2001 Sb., v platném znění.

Roční hlášení zasílají původci odpadů a obce v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu
dat o odpadech, oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci od-
padů, elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pokud ohlašovatel nepoužívá softwere pro evidenci odpadů, který by dokázal zpracovat roční hlášení v pře-
nosovém standartu dat, může roční hlášení o odpadech vyplnit na webové stránce http://mhmp.inisoft.cz/ a rov-
nou zaslat v datovém standartu na příslušný úřad. Kontakt pro správní obvod Prahy 21 -
martina.nejtkova@praha21.cz.

POVINNOST ZASÍLAT ROČNÍ HLÁŠENÍ PŘES INTEGROVANÝ SYSTÉM
PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ ISPOP

Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v ust. § 82 odst. 3 zákona o odpadech / hlášení či ozna-
movací povinnosti podle ust. § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 37a
odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10
a § 39 odst. 2, 3, 5 a 8/, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost do integrovaného
registru znečišťování a také provozovatelé, kteří nejsou zapojeni do integrovaného systému plnění ohla-
šovacích povinností v oblasti životního prostředí, ale jsou provozovateli činností podle přílohy I nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 mají povinnost zaslat roční hlášení o odpadech prostřed-
nictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností /ISPOP/. Podrobné informace naleznete
na www.ispop.cz. Jedná se o nově zřízený webový portál, jehož prostřednictvím se budou provádět ohlašování
týkající se životního prostředí. Pokud si nejste jisti, zda máte povinnost hlásit se přes ISPOP zeptejte se na help-
desk: irz.info@cenia.cz nebo callcentrum: +420 267 225 268.

Martina Nejtková, OŽPD
Tel: 2810 129 43
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SBĚR STARÝCH AUTOLÉKÁRNIČEK
ÚMČ Praha 21 oslovil humanitární mezinárodní

organizaci ADRA, která poskytuje pomoc lidem v nouzi
a zapojili jsme se do sběru starých autolékarniček.
Jelikož musí mít každý vlastník vozidla od 1. ledna 2011
novou autolékarničku, nabízíme vám odevzdání staré
nepoužité autolékárničky u nás na úřadě. Tímto
pomůžete obyvatelům v Keni, pro které je sbírka určena.

Bohužel ne celý obsah lze do Keni odvést, vybírají
se pouze chirurgické rukavice a neotevřený obvazový
materiál (obinadla, obvazy, gázové čtverce, náplasti
a trojcípé šátky).Tento materiál se vybírá v neporušených
obalech a ne starší než vyrobený 2005.

Zbývající obsah se bohužel nedokáže uplatnit (léky,
desinfekce, nůžky, obaly, roušky, zaškrcovadla), proto
jej prosím zlikvidujte vhodným způsobem. Lze
bezplatně odložit do jakékoliv lékárny. Každá lékárna
má speciální nádobu na odložení nepoužitých léků
a jiného zdravotnického materiálu.Více informací o této
pomoci se dozvíte na http://www.adra.cz/adra/cz/sber-
autolekarnicek/, zároveň tam naleznete i aktuální
seznam sběrných míst.

Kdo bude mít zájem pomoci, dostavte se na
ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha
9 - Újezd nad Lesy. Nádoba je umístěna vedle
okýnka podatelny.

úřední hodiny podatelny:
po a st 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30 hod
út a čt. 8:00 – 11.30 13:00 – 15:00 hod
pá 8:00 – 12:00

Děkujeme, že pomáháte.
Martina Nejtková, OŽPD

Dále děkujeme firmě Pražské služby a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9 za zapůjčení nádoby
na sběr autolékárniček. Nádoba bude přistavena ve středu 19.1., nyní je možné autolékárničky odkládat
do krabice, která je umístěná vedle podatelny.
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Z ÚŘADU

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:

dne 13. 2. 2011 od 1230 do 1500 hodin
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské, a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

19. února Rohožnická
Toušická /u spořitelny/
Starokolínská /aut. zastávky/

Předpokládaná hodina zavezení je kolem půl desáté hodiny a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo kolem druhé hodiny.

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU PATŘÍ?
Rozhodně ANO:
starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla,
koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia,
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE:
stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady,
odpad ze zahrady

Žádáme o dodržování pořádku v bezprostředním okolí kontejnerů.
Případné dotazy zodpoví sl. M. Nejtková na tel. č. 281 012 943,
e-mailové adrese: martina.nejtkova@praha21.cz

Martina Nejtková, OŽPD

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěl poděkovat komisi pro občanské záležitosti za blahopřání k mému životnímu jubileu 70 let.
Velmi mě to potěšilo.

Jaroslav Jiřík

Děkuji Občansko správnímu odboru za milé vánoční přání.
Jaroslava Štěpánková



PRVNÍ LETOŠNÍ VYCHÁZKA SPCCH
Bylo nás dvacet, které jsme se sešly ve čtvrtek 13. ledna, na první poznávací vycházce Prahou. Na-

ším cílem byl kostel sv. Matěje v Praze–Dejvicích a osada Baba. Jako při každé vycházce, byla pečlivě
připravena naše průvodkyně, paní Mirka Branžovská. Dozvěděly jsme se, že první zmínka o kostelu sv. Ma-
těje pochází z r.1404. Podle pověsti založil kostel v r. 971 kníže Boleslav II. na místě, kde byla za tzv. dív-
čí války, údajně pohřbena zmasakrovaná Ctiradova družina. V roce 1770 byl starý kostel zbořen a v le-
tech 1770-1771 péčí probošta metropolitní kapituly u sv. Víta na hradě pražském F. Strachovského, pos-

taven nový, ve stylu pozdního baroka. V kostele nás
přivítal pan farář a my jsme si prohlédly vnitřní za-
řízení kostela,které je rokokové. Hlavní oltář sv. Ma-
těje je namalovaný patrně Kristianem Dittmannem.
V kostele je od r.1972 pravidelně vystavován per-
níkový betlém výtvarnice Heleny Horálkové. Původně
měl 20-30 figur. Dnes 300-400. Od r. 2002 jej kaž-
doročně peče kladenský pekař Daniel Zítko. Kolem
kostela se rozkládá hřbitov Šárka s hrobkou sva-
tovítských proboštů a hroby mnoha významných
osobností. Pravidelně každým rokem se zde při pout-
ních oslavách 24.února konala pouť. V národní kni-
hovně je tato tradice doložena od roku 1595. Po ces-
tě od kostela jsme si zazpívaly písničku K. Hašle-
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ŽIJEME V ÚJEZDĚ

DO CENTRA MĚSTA JINAK
Vážení čtenáři a cestující,

chceme Vám tímto způsobem nabídnout variantní
cestování z Újezda nad Lesy do centra Prahy. Pro
některé relace cestování, zvláště do centra Prahy, je
výhodnější využít možnosti cesty vlakovou linkou S1
a nově i S7 z Klánovic. Prakticky s jedním jediným
přestupem se dostanete z Újezda nad Lesy až do
samotného centra Prahy. Pro cestu do Klánovic je
možno využít autobusových linek 251, 303 a 391
do zastávky Nádraží Klánovice nebo při absolvování
menší docházkové vzdálenosti ze zastávky Smiřická
i linky 261. Od 12. prosince byla autobusová linka 251
ve špičkách pracovních dnů posílena na dvojnásobek.

Zmiňovaná linka S7 byla od 12. prosince 2010
prodloužena přímými vlaky z Berouna do Úval a nabízí
tak nové možnosti cestování i pro občany Újezda nad
Lesy. Ve špičkách pracovního dne je prodlouženo
16 párů vlaků linky S7 z Berouna do Úval. V důsledku
tohoto prodloužení linky S7 je v úseku Praha - Úvaly
ve špičce pracovního dne souhrnný interval vlaků linek
S1 a S7 15 minut. Zároveň to znamená i zvýšení
standardu cestování protože na lince S7 Beroun -
Praha - Úvaly jsou provozovány výhradně jednotky
řady 471 "City Elefant".

Další novinkou jak cestovat z Újezda nad Lesy
do centra hlavního města, je využít nově prodlouženou
autobusovou linku 163, která nově spojuje Újezd
nad Lesy se stanicí metra A „Depo Hostivař“. Tento
autobus zatím jezdí pouze ve špičkách pracovních dnů,
nicméně pro cestu do okolí některé ze stanic metra A
(například oblasti Vinohrad, Malé Strany či Dejvic) je to
velmi výhodná varianta. Například cesta z Újezda

nad Lesy na Náměstí Míru trvá s využitím autobusové
linky 163 pouze 41 minut.
Tabulka časové dostupnosti spojení pomocí vlaku
na různá místa Prahy

Ing. Filip Drápal

z do čas
počet
přestupů linky

Újezd
n. L. Florenc 41 minut 2

251, S1,
24

Újezd
n. L.

Masarykovo
nádraží 31 minut 1

251,
S1

Újezd
n. L. Muzeum 31 minut 2

251, S7,
C

Újezd
n. L.

Karlovo
náměstí 40 minut 3

251, S7,
C, 16

Újezd
n. L.

Smíchovské
nádraží 45 minut 2

251, S1,
B

Újezd
n. L.

Nádraží
Libeň 15 minut 1

251,
S1

Porovnání časové dostupnosti centra Prahy
při použití různých druhů dopravy:

1)
Linka 251 + vlak S7

(Hlavní nádraží) + metro C: 31 minut

2)
Linka 250 (na Černý Most)

+ metro B: 48 minut

3)
Linka 109 (na Palmovku)

+ metro B: 49 minut

4)
Linka 163 (na Depo Hostivař)

+ metro A: 41 minut



ra, „U svatého Matěje“ a měly jsme velké štěstí, že
náš zpěv vylákal před dům pana Jiřího Anderleho,
současného akademického malíře a grafika, který
má hned pod kostelem postavenou vilu. Po příjem-
né chvilce s ním a krátkém občerstvení v hezké re-
stauraci, jsme pokračovaly do osady Baba, také
v pražských Dejvicích, která je plná krásných funk-
cionalistických vil, budovaných v r.1932. Vzniklo
30 samostatných domů, které navrhl arch. Pavel Ja-
nák. Mezi prvorepublikové majitele patřili především
majetnější obyvatelé z vyšší střední vrstvy, přede-
vším právníci, politici, lékaři, ale i samotní architekti.

Kromě jiného je tu i nádherný výhled na Prahu.
Vycházka se velmi líbila a tento kout Prahy 6 mů-

žeme všem doporučit.
Za SPCCH: Marie Tomaidesová

15

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

ŽIJEME V ÚJEZDĚ- ANKETA NA POKRAČOVÁNÍ
Děkujeme všem čtenářům Újezdského zpravodaje za odpovědi do ankety a nabízíme další:
1. Je to pouze shoda okolností, že žijete v Újezdě nad Lesy, nebo jste si tuto lokalitu vybrali záměrně?
2. Čeho si v obci a jejím bezprostředním okolí ceníte nejvíc, co vám dělá radost a potěšení?
3. Co vás naopak v Újezdě trápí a co byste si přáli změnit?

1. Náhodou v době, kdy jsme potřebovali řešit bytovou situaci, jsme v r.2003 objevili, že se zde, v Újezdě na-
chází na prodej parcela. Předtím jsme bydleli na sídlišti. Tuto lokalitu znám velmi dobře již od svého dětství
a mám na ní celou řadu krásných vzpomínek. Byly to hlavně Úvaly, kde jsem měl oboje prarodiče a další pří-
buzné. Na svých klukovských výpravách jsem proto poznával široké okolí Úval, Klánovice a samozřejmě také
Újezd, kam jsem jezdili na kole pro již tehdy vyhlášený chléb. Navíc zde v Újezdě měl před válkou také můj děda
Ferdinand Birke obchod s obuví (na místě dnešního obchodu s potřebami pro zvířata na hlavní křižovatce).



16

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

2. Zcela určitě to je krásný a ohromný les, který je podle mě největší devizou této lokality a pak také klidné pro-
středí na okraji Prahy. Újezd má také poměrně dobrou dostupnost do centra.

3. Jednoznačně největším problémem je doprava, stav autobusových zastávek a vůbec celkový stav komunikací
Újezda.Tuto situaci je potřeba řešit okamžitě všemi možnými dosažitelnými prostředky a ne se stále spoléhat na vše-
spásný obchvat, který nás má zbavit kamionů, ale individuální dopravy moc ne.Vždyť poslední informace o termínu
výstavby je 5-7 let. Myslíte, že za tuto dobu bude počet aut klesat? Příklad můžeme vidět už dnes v Horních Po-
černicích. Zkuste přejít ulici nebo se zařadit do provozu na hlavní silnici. A to mají řidiči možnost použít dálnici.
Velmi mne také mrzí, že došlo k nelogickému zastavění volného prostoru v Újezdě, kde mohlo vzniknout jedi-
nečné chybějící náměstí Újezda, které by bylo ohraničeno ulicemi Oplanská, Starokolínská, Domanovická a Ra-
činěveská. Když už se rozhodlo, že se toto místo zastaví, mohlo to být zastavěno podél jmenovaných ulic tak,
aby vzniklo přirozené náměstí. Vždyť obec mohla těch 106 mil. Kč investovaných do polyfunkčního domu in-
vestovat do výstavby obytných budov s komerčními prostorami v přízemí a tyto domy a byty pronajmout a tím
vložené investice dostávat zpět. Kolik by asi za tuto částku mohlo být postaveno nájemních domů? Myslím, že
i ten kostel, který v Újezdě chybí, mohl stát uprostřed náměstí. Mohlo to být místo, kde by se mohly pořádat dnes
stále populárnější farmářské trhy, ale také velikonoční a vánoční i různé jiné akce. Místo tohoto náměstí máme
benzínovou pumpu, Penny market s parkovištěm a minináměstíčko, které je také plné parkujících aut.

Ivan Birke

MEZI LIDMI

Vyjádření redakční rady Újezdského zpravodaje ke stížnosti pana radního Duchka
ohledně cenzurování jeho článku.

Redakční rada neuveřejnila následující (poslední ve článku) větu: „V příštím vydání se dočtete např.
o podivné praxi starého Kontrolního výboru, vymetání kostlivců ze skříní, uzavírání MŠ v rozporu
s potřebami rodičů a platnou vyhláškou a další odpovědi na vaše dotazy atd.“ A odkaz na webové
stránky politické strany Věcí veřejných, které byly uvedeny na závěr.

Redakční rada postupovala podle platných stanov Újezdského zpravodaje a o rozhodnutí byl pan radní
Duchek písemně informován.

Karla Jakob Čechová, redakce
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OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI MČ RNDR. PAVLU ROUŠAROVI

Vážený pane starosto Roušare,

rádi bychom Vás požádali o vysvětlení jednoho z nedávných usnesení Rady městské části a sou-
visejících událostí. Jedná se o usnesení číslo: RMČ5/0071/10 ze dne 21. 12. 2010, které nese název:
„Informace k uzavření MŠ Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 1502 v období od 27. 12.
do 31. 12. 2010“ a obsah usnesení potom říká, že RMČ bere na vědomí informaci o provozu mateř-
ských škol v období od 27. 12. do 31. 12. 2010, a dále že RMČ pověřuje ÚMČ (p. Kořínkovou) zpra-
cováním podmínek pro provoz jednotlivých MŠ v naší městské části ve dnech školních prázdnin
a svátků. Neuvádíme zde celý text pověření, protože je snadno dohledatelný na internetových strán-
kách úřadu a protože jej zcela jistě znáte.

Zároveň bychom velmi rádi poděkovali za usnesením vyjádřený záměr – tedy zajištění provozu ma-
teřských škol i v době školních prázdnin, který považujeme za nesmírně pozitivní a vycházející vstříc
pracujícím rodičům dětí předškolního věku. Koncepční řešení tohoto druhu tu opravdu už dlouho chy-
bělo a jsme velmi rádi, že je právě toto jedna z prvních věcí, do které se ve svém působišti pouštíte,
ještě jednou velký dík.

Ale nyní k tomu, co nám není jasné - dovolte, abychom svou žádost o vysvětlení seřadili do jed-
notlivých bodů, kterým nerozumíme:

1.) Nerozumíme tomu, proč MŠ Sedmikráska jako jediná místní MŠ byla v uvedeném období ote-
vřena, a to na přímý pokyn Rady městské části (Usnesení RMČ4/0069/10). Nerozumíme hlavně
způsobu, jakým k tomu došlo – tedy zcela jednorázovým a evidentně nekoncepčním rozhodnutím,
které v nás vyvolává dojem nepromyšlené „hurá akce“.

2.) Nerozumíme tomu, proč se o provozu MŠ Sedmikráska (o kterém bylo rozhodnuto velmi chvatně
těsně před uvedeným obdobím) nedozvěděli i rodiče z ostatních místních MŠ – jistě by tuto mož-
nost uvítali a předpokládáme, že k systému sdružování dětí do jediné otevřené MŠ v době prázd-
nin míří i váš záměr.

3.) Nerozumíme tomu, proč takovému rozhodnutí nepředcházelo zjištění toho, zda o podobnou službu
bude v tomto konkrétním období opravdu zájem (i mezi rodiči dětí z ostatních MŠ), pro zajištění
toho, že záměr splní svůj účel. A pokud takové zjišťování probíhalo a ze strany rodičů dětí z os-
tatních MŠ nebyl zájem, proč tedy byla nakonec Sedmikráska otevřena, když i mezi rodiči dětí
této MŠ byl zcela mizivý zájem?

4.) Nerozumíme tomu, proč při zcela nepatrném množství zájemců dostala školka od RMČ nařízení
zůstat otevřena? Předpokládáme, že se shodneme na tom, že provoz školky v době prázdnin je
efektivní a ekonomický až od určitého počtu dětí … jaký je ten počet? Dva zájemci? Jeden?
To patrně nikoliv … A existuje nějaká sankce pro zájemce, kvůli kterým školka zůstala otevřena,
a oni nakonec této služby nevyužili? Čili jsou přímou příčinou zbytečných nákladů.

5.) A hlavně nerozumíme tomu, proč nakonec MŠ Sedmikráska musela zůstat v provozu, když tam
během uvedeného období nedorazilo ani jediné dítě. Opravdu nás zajímá, zda právě takto vypadá
jedním z nových radních avizované „zastavení často uměle vyvolaného nehorázného krvácení
státních prostředků“? Právě tuto konkrétní událost považujeme za takové uměle vyvolané neho-
rázné krvácení … jedno nekoncepční a nesystémové rozhodnutí tak vedlo k tomu, že jedna z na-
šich místních školek byla po dobu jednoho týdne otevřena zcela zbytečně. Zcela zbytečně se tam
topilo, svítilo, běžel plat zaměstnancům …. Na čí vrub půjdou tyto naprosto zbytečně vyplýtvané
náklady?

Závěrem bychom rádi zopakovali, že si Vaší snahy nesmírně ceníme a považujeme ji za více než
chvályhodnou. Jsme velmi rádi, že tato problematika bude v budoucnosti nějak systémově vyřešena.
Nicméně opravdu je nám záhadou, proč došlo k takto zbytečnému plýtvání zdroji (jak materiálními tak
i lidskými) a proč právě v uvedené MŠ.
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VÁŽENÍ RODIČE,
protože školství spadá do mé kompetence, dovoluji si vám z pověření pana starosty na váš dopis odpovědět.

Mateřská školka Sedmikráska zůstala otevřená po dobu vánočních prázdnin jako jediná z následujících důvodů:
- Rada MČ neudělila souhlas k uzavření MŠ Sedmikráska, viz. Usnesení č. RMČ 4/0069/10 po dobu prázdnin,

neboť z důvodu čerpání řádné dovolené nelze podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb. přerušit provoz
- do mateřské školky byly přihlášeny k docházce dvě děti.
Usnesením RMČ 5/0071/10 Rada:

1. vzala na vědomí, že do MŠ Sluníčko, Rohožník a 1. MŠ se nikdo k docházce nepřihlásil, proto budou
během vánočních prázdnin uzavřené

2. pověřila paní Kořínkovou a mě vypracováním nových Všeobecných podmínek pro provoz MŠ
V nových všeobecných podmínkách chceme nastavit pravidla pro efektivní provoz mateřských škol v době

„malých prázdnin“ a zároveň chceme vyjít vstříc těm rodičům, kteří nemají jinou možnost, kam svou ratolest
umístit, tzn. určit optimální počet dětí, kdy zůstanou školky o prázdninách otevřené. Pro menší počet dětí potom
hledat náhradní řešení, protože uznáváme, že otevírat školku pro 1, 2, 3 děti, je neekonomické.

Děkujeme mnohokrát a přejeme Vám i Vašim kolegům mnoho úspěchů, hodně dobrých rozhodnutí
a co nejméně podobných přehmatů.
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Velmi pozorně sleduji ve Zpra-
vodaji uveřejněné články v rubrice „
mezi lidmi“. Oceňuji, že v této rubrice
se vyjadřují především občané, kteří
jsou starousedlíci. Problém je v tom,
že to co probíhá na stránkách Zpra-
vodaje není diskuze, ale polemika
bez faktů a konkrétních argumentů.
Nejsem přítelem polemiky, mnoho
z uvedených příspěvků je ovlivněno
osobními pocity, je uvedeno mnoho
polopravd, nesmyslů a někdy i lží.
To mě osobně je velmi líto, protože to
hraničí s mediálním ohlupováním
především těch spoluobčanů, kteří
v Újezdě bydlí krátce.

Přesto, že neuznávám polemiku,
musím se do ní zapojit. Nikoliv svými
osobními pocity, ale fakty, která mohu
dokázat.V současné době se nejvíce
hovoří o polyfunkčním domě, o stavbě
„ hrozném“ Lidlu, atd.V příspěvcích je
uvedeno, že stavba polyfunkčního
domu byla postavena na obecním po-
zemku. Skutečnost je odlišná. Uvedu
celý vývoj, který současné vedení rad-
nice nezná. Omlouvám se, současný
místostarosta p.Slezák ho určitě zná,
protože ve funkci starosty se s ním
dlouhodobě potýkal. Ale k věci.
Po majetkovém převratu tehdejší sta-
rosta, přítel restitucí, vrátil objekt po-
tomkům původního majitele. Je třeba
říci, že v rozporu s tehdy platnými res-
titučními zákony. V minulé době totiž
národní výbor značnými finančními
prostředky provedl přístavbu, opravu
střechy, rekonstrukci vnitřního vyba-
vení, osvětlení, atd. Po restituci sku-
tečnosti pokračují dál, nový majitel se
dostavil na jednání zastupitelstva se
záměrem postavit hotel.Tento záměr
byl schválen. A začalo se bourat. Ma-
jitel zemřel a tím vznikl restituční po-
mník s názvem jáma Karel. Nebylo
jednoduché zjistit pozůstalého maji-
tele, bylo jich několik. MÚ bylo ulo-
ženo několik pokut, žádná nebyla
uhrazena. Naopak MÚ ze svých pro-

středků musel zpevnit okolní pozemky,
aby nedošlo ke zhroucení staveb na
nich stojících. Nejsem příznivcem
ODS, ale až starostce pí Vlásenkové
se podařilo uzavřít dohodu s posled-
ním majitelem o odkup tohoto po-
zemku a realizovat tuto stavbu. Dnes
všichni vědí co na uvedeném po-
zemku mělo stát a co mělo být uvnitř.
Byl jsem členem zastupitelstva,
všichni zastupitelé byli průběžně in-
formováni o jednáních o obsazení jed-
notlivých prostor.Mohu říci, že bylo vy-
naloženo mnoho úsilí a jednání na
nejvyšší úrovni ČR pí Vlásenkovou.
Bohužel bez výsledku.Bylo by možné
o tomto případu napsat ještě mnoho
faktů.V minulém Zpravodaji se jeden
z nových radních pochlubil, že jednal
s ministrem vnitra a dopravy. Chci vě-
řit, že svých kontaktů využije ve pro-
spěch občanů Újezda nad Lesy
a pošta v polyfunkčním domě bude!

Musím ještě reagovat na vyjá-
dření ve Zpravodaji, že předseda
MNV měl minimální pravomoci. Opět
uvedu fakta. Ano je pravda, že ing.
Březnovský byl předsedou MNV
a místopředseda MV KSČ.Ale nesni-
žujte jeho práci, kterou se svými spo-
lupracovníky vykonal. Dnešní pravo-
moce současného starosty jsou
totožné s pravomocemi předsedů
MNV. Mnoho by o tom mohl vyprávět
Berta Svoboda.Bohužel již nežije, ale
v té době pro rozvoj Újezda vykonal
mnoho.Těch akcí, které realizoval bylo
také mnoho.Plynofikace, vodovod, ko-
munikace, širokoúhlé kino, výstavba
Rohožníku, školky a mnoho dalších
akcí. Pokud bude mít někdo zájem
uvedu další fakta. Berta Svoboda byl
dlouholetým předsedou komise vý-
stavby a nikdy nebyl členem žádné
politické strany.K jeho šedesátým na-
rozeninám se mi podařilo prosadit
ocenění státním vyznamenáním
„Za zásluhy o výstavbu“ a zlatou pla-
ketou budování hl.m. Prahy. Dodnes

jsem přesvědčen, že tato ocenění byla
zasloužená.

Další stavbou, která je předmě-
tem polemik je prodejna Lidl. Vznikla
na lukrativním pozemku ve středu
Újezda.Celý případ má téměř dvace-
tiletou historii. Již dříve nejmenovaný
starosta založil v počátku devadesá-
tých let spolu s rakouským občanem
společnost Laxenburger s.r.o.za úče-
lem zástavby tohoto prostoru. 50 %
této společnosti vlastnil MÚ a 50 % ra-
kouský občan.Napsat, co všechno se
v průběhu let kolem této společnosti
dělo, by vydalo na knihu. Pokud by
někdo chtěl prostudovat všechny pod-
klady o tomto případu včetně názorů
tehdejších mocných, jsem k dispozici.
Těch dokladů mám celý kufřík. Ale ke
konci.Poslední jednatelka společnost
doslova vytunelovala a tak nezbývalo
nic jiného než se pokusit společnost
zlikvidovat a pozemek nabídnout
k prodeji, aby mohly být uhrazeny
dluhy, které po společnosti zůstaly.Byl
to úkol náročný a dlouholetý. Své
o tom vědí jak pan Slezák, tak paní
Vlásenková, které se podařilo tento
případ uzavřít. Tak nám tu stojí pro-
dejna Lidl.Stavba na pohled příšerná,
typizovaná jako všechny stavby to-
hoto řetězce. Proti tomu zlatý poly-
funkční dům. Ano i já tam chodím na-
kupovat, protože jako důchodci mi nic
jiného nezbývá..Nejvíce mi však vadí
skutečnost, že v této prodejně je podíl,
podle mého odhadu, 80% zahranič-
ního zboží. V dnešní době dioxinů
a různých dalších nebezpečných pří-
sad se člověk nedoví, jestli je zboží
nezávadné.

Vážení spoluobčané, bylo by jistě
možné psát o historii dalších veřejně
prospěšných budov, třeba o širokoú-
hlém kině či o budově staré pošty,
která byla jejím majetkem a nyní se
zde vyrábí okna atd. ale o tom až ně-
kdy příště.

Dr. Pavel Janda

ODPOVĚDI NA OTÁZKY

Jakmile budou Všeobecné podmínky schváleny Radou, otiskneme jejich znění ve zpravodaji a zároveň je naj-
dete na webových stránkách.

Pevně věřím, že nová pravidla pro uzavírání mateřských škol povedou ke všeobecné spokojenosti.
Karla Jakob Čechová, radní
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KDO JE PANÍ MARTA DAVOUZE?
V souvislosti s článkem o polyfunkčním domě v Újezdě nad Lesy se objevilo jméno jeho pisatelky paní Marty

Davouze, která píše, že je bývalou obyvatelkou naši městské části. Její jméno je však většině našich občanů nez-
námé a to jak starousedlíkům, tak nově přistěhovalým.

Byl jsem svými spoluobčany dotazován o koho se jedná a protože těch dotazů bylo více, rozhodl jsem se vy-
světlení zveřejnit na stránkách Újezdského zpravodaje.

Paní Marta Davouze za svobodna Březnovská je dcerou předposledního předsedy MNV v Újezdě nad Lesy
a ne starosty, jak nepřesně uvádí ve svém článku, pana Ing. Březnovského.

Později se provdala za pana Jana Železného, bývalého generálního ředitele televize NOVA. Po letech bylo
jejich manželství rozvedeno a paní Železná se provdala za francouzského občana a odstěhovala se za svým
novým manželem do Francie. Toto je tedy vysvětlení pro nás Čechy nezvyklého a exoticky znějícího jména bý-
valé obyvatelky Újezda nad Lesy.

Pavel Švejnoha

Rád bych jako obyčejný obyvatel Újezda při-
spěl do diskuze v rubrice Mezi lidmi v minulých
číslech Zpravodaje.

Dobře si pamatuji, že před několika lety bylo
ve Zpravodaji uveřejněno upozornění v tom smyslu,
že příspěvky s polemickým charakterem nebudou
uveřejňovány. To bylo dodržováno, takže výsledkem
bylo vždy 36 stránek pokrytých neutrálními texty.
Zejména se čitatel nedověděl nic o programu roz-
voje obce jak dlouhodobém, tak na běžný rok
a z toho vyplývajícím plánu investic a údržby, natož
o nějaké diskuzi o těchto věcech. Podobně tomu
bylo i na internetových stránkách Prahy 21. Již pou-
hou skutečnost, že po dlouhé době občané mohou
zveřejňovat i polemické názory, považuji za pod-
statný přínos. Zrovna tak doufám, že budou
ze strany vedení Prahy 21 zveřejňovány výše uve-
dené informace týkající se všech občanů. Myslím,
že by bylo zajímavé zveřejňovat ve Zpravodaji nejen
strohé zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva, kde
zajímavé věci jsou často v příloze, na kterou bývá
pouhý odkaz, ale zápisy i systematicky doplňovat
o podrobnější informace k projednávaným tématům.

Evergreenem Újezda je stav místních komuni-
kací. Nikde jinde na území Prahy jsem neviděl, že
by povrch ulic byl v tak špatném stavu, a to i po po-
stupném položení Vialitu, i když v porovnání s hlí-
nou a blátem je to nesporné zlepšení. I na venkově
je to ale v převážné míře lepší. Nikde jsem se ne-
dověděl, proč zrovna v Újezdě to musí být tak
špatné. Za minulého režimu jsme bydleli v Radotíně.
Byla to špinavá zanedbaná provincie Prahy s bíd-
nými ulicemi, bez kanalizace a mnohde bez vody.
Dnes je to živá městská část, všude řádný asfalt
a zámková dlažba. Jistě se v Újezdě mnoho zlepšilo.
Ale jinde a nejen v Praze se to podle mého názoru
zlepšilo víc.

Někde se již dělají definitivní povrchy. Existuje
odpovídající program na další léta, který by mohl dát
alespoň naději ?

Vždy se končilo tím, že nejsou peníze. Proč
zrovna v Újezdě nebyly a asi i teď nejsou peníze ani
na údržbu ? Proč v Klánovicích, Běchovicích i jinde
brzy potom, kdy napadne sníh, jsou ulice rychle pro-
taženy a v Újezdě na to dlouhá léta nebyly peníze
a snad teprve teď se to začíná řešit ? Třeba k tomu
existují prokazatelné důvody, ale nikde jsem se to
jako prostý občan nedověděl. Údajně bylo v Újezdě
za uplynulých dvacet let investováno cca 20 mil. Kč
do komunikací. Je to hodně nebo málo ? Malé srov-
nání: byl postaven tzv. Polyfunkční dům za cca
110 mil. Kč z investic Magistrátu. Samozřejmě je to
mnohem lepší než jáma Karel, ale podle mne to při-
šlo sakra draho. Navíc se tato „mastná“ investice
ještě dlouho po zprovoznění stále topí ve tmě.
Z toho pohledu se mi těch 20 mil.Kč za 20 let na ko-
munikace nezdá moc.

Teď se chystá přístavba úřadu Prahy 21, údajně
za asi 10 mil. Kč, o které jsem se dověděl pouze
z plánku ve vývěsce ÚMČ. Třeba je potřebná, ale
nikde jsem neviděl žádné zdůvodnění. Potom se to
v době všeobecného utahování šroubů leckomu
může zdát podivné.

Běžným argumentem je to, že jedna věc jsou in-
vestice Magistrátu a druhou porstředky MČ, mezi
kterými existuje „hluboký příkop“. Městská část sku-
tečně nemá možnost dosáhnout vhodnějšího roz-
dělení prostředků, k čemuž by byla bezesporu
kompetentnější, zejména když bude znát názory ob-
čanů?

Uvedl jsem jen několik témat, která určitě zají-
mají běžné občany. Jistě je jich mnohem víc. Proto
držím palce novému vedení Prahy 21 v proklamo-
vané snaze více komunikovat s občany. Je ale jisté,
že je to náročné a vyžaduje to značného úsilí.

Malá poznámka nakonec: bydlíme v Újezdě
od r. 1998, tj. 12,5 roku. Nevím, jestli se to někomu ne-
bude zdát málo na to, abych mohl do něčeho mluvit.

Ing. Marcel Marek

PŘÍSPĚVEK DO DISKUZE
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Městská část Praha 21 - Újezd nad Lesy
uvádí:

VĚRA MARTINOVÁ & JAMIE MARSHALL
Dne 17. 2. 2011 od 19:00

společenský sál ZŠ Masarykova, z ul.Čentická Újezd nad Lesy.

Vstupné 250 Kč. Předprodej v podatelně úřadu a na tel. 777 811 331.
Info: 777 811 331 – zdenek.vorisek@praha21.cz

Český zahrádkářský svaz a Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy
Vás zvou na jarní zájezd:

“ N O R I M B E R K “
Prohlídka památek starého města a návštěva ZOO a delfinária.
Odjezd v sobotu 30. 4. 2011 v 6:00 hodin od Lidlu v Újezdě n/L.

Cena 210 Kč. Případné vstupy do památek si platí každý sám.
Vstupné do ZOO je max. 9 €, delfinárium 4,50 €,

přičemž se vstupné snižuje důchodcům i dětem, atp.
Návrat v pozdějších hodinách.

Přihlášky: pí Svátková 721 450 336 a pí Vacková 281 972 364.

VĚNUJTE POZORNOST TÉTO INFORMACI:
Vracíme cestovné z neuskutečněného zájezdu do Norimberka z prosince 2010.

Je snížené o stornopoplatek, který činí 35 Kč na osobu. Kontaktujte nás podle původního
přihlášení, buď u pí Svátkové 721 4503 36 nebo Vackové 281 972 364. Na výlet
do Norimberka dne 30. 4. 2011 tvoříme seznam nový. Vaši prosincovou účast si
nedovolujeme automaticky převádět. Prosíme, máte-li zájem, přihlašte se telefonicky
znovu. Děkujeme.

Český zahrádkářský svaz a Sdružení důchodců-Újezd nad Lesy.
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Organizace ČZS – Újezd nad Lesy
zve všechny naše občany

7. března 2011

v 16.00 hodin

NA TRADIČNÍ

SETKÁNÍ

u pomníku
prof.T. G. Masaryka

u příležitosti výročí jeho narození.

Za ČZS organizaci Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

Ve čtvrtek 17. února 2011
se vydáme

poznávat další část

hl.m. Prahy, tentokrát

starý Karlín,
od Invalidovny k Městskému muzeu

na Florenci, kde navštívíme
„ Výletní restauraci“ (jaké bývaly dříve).

Vstupné do Muzea činí Kč 50,-
Sejdeme se

v 9.30hodin
u stanice metra na Černém Mostě.

Všechny „poznáváníchtivé
a milovníky chůze“zve

Svaz postižených civilizačními
chorobami v Újezdě nad lesy

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA – vycházky Prahou
Vlastivědný útvar Pražské informační služby nabízí nově vlastivědné vycházky

Prahou, které jsou vhodné nejen pro seniory, ale i rodiny s dětmi.

Více na tel.: 221 71 41 52, 221 71 41 51, e-mail: vlastiveda@pis.cz, nebo na www.praguewelcome.cz.
Kdo nemá přístup k internetu, lze program vycházek vyzvednout v redakci ÚZ.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v předprodeji
na turistických informačních centrech PIS ve Staroměstské radnici,
v Rytířské ulici 31, Praha 1, ve vestibulu Hlavního nádraží a na Letišti Praha.

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ

Členové Asociace průvodců ČR pořádají u příležitosti mezinárodního dne průvodců
v sobotu 26. února 2011 bezplatné prohlídky Prahy. Prohlídky začnou ve 14:00 hodin
z podloubí před Informační kanceláří Městské části Praha 1, Malostranské nám. 36/22,
Praha 1 (zastávka tramvaje “Malostranské náměstí“).

Připraveny jsou tyto prohlídkové trasy včetně programu pro rodiny s dětmi:
- Malostranské nám. + interiér sv. Mikuláše (platí se snížené vstupné do kostela)
- Karmelitská, kostel P. Marie Vítězné, Maltézské a Velkopřevorské nám., Kampa
- Malostranské nám., Pětikostelní a interriér Valdštejnského paláce
- Nerudova ul., Hrad
- dětská prohlídka: Mostecká ul. + interiér Muzeum strašidel (vstup zdarma), Karlův most

Kontakt a další informace: Asociace průvodců ČR o.s., Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na únor 2011
Čtvrtek 3. 2. 2011, 19.30 KINO - JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
USA / 2010 / romantický / 140 min / titulky / přístupný /Ryan Murény. Hrají: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem
Liz Gilbert se vydává na cestu kolem světa, kdy hledá sebe samu a objevuje skutečný požitek jídla v Itálii; sílu modlitby v Indii a konečně a nečekaně, vnitřní pokoj a rovnováhu
pravé lásky na Bali. Film založený na pamětech Elizabeth Gilbert, které se staly bestsellerem.

Pondělí 7. 2. 2011, 19.30 BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session vstoupila letos do své druhé sezóny. Od svého vzniku si našla příznivce nejenom mezi účinkujícími hudebníky, ale co je zvlášť potěšitelné i mezi diváky. Pokud
máte rádi blues, nebo se chcete o něm dozvědět víc, je to akce pro vás. Jazzmani a rockeři si taky přijdou na své. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě
i zpěváci a zpěvačky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu,
foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se koná
každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Středa 9. 2. 2011, 18.00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – KLÁNOVICKÉ SVÍTÁNÍ
Zahájení výstavy velkoformátových barevných fotografií LUCIE KRAJNÉ se sklenkou chilského vína. Výstava bude k vidění od začátku února a potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 10. 2. 2011, 19.30 KINO – NA MAMUTA!
Francie / 2010 / komediální road-movie / 92 min / titulky / přístupný / Gustave Kervern. Hrají: Gérard Depardieu, Yolande Moreauová, Isabelle Adjaniová. Gérard Depardieu
nasedá na legendární motorku Mammut z roku 1973 a „řítí“ se za bývalými zaměstnavateli získat potvrzení k vyřízení zasloužené penze. Jenže seniorská vyjížďka se brzy
promění v bláznivou road-movie plnou bizarních setkání, vzpomínek na bývalou lásku a nečekaných zvratů.

Neděle 13. 2. 2011, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
FIMO - kurs tvorby z polymerové hmoty Fimo - tentokrát a la Klimt. Efektní, jednoduchá metoda za použití speciálního nástroje - extrudéru.V ceně je potřebná hmota a další
materiál. Vlastní strojek na nudle výhodou.Přineste si pevnou krabičku na odnesení neupečených výrobků. Cena kursu 330 Kč. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email:
andreajan@seznam.cz

Pondělí 14. 2. 2011, 19.30 KINO – DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
Švédsko Dánsko Německo / 2009 / kriminální drama/ 147 min / titulky / od 15 let / Daniel Alfredson. Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Georgi Staykov.
Adaptace třetí části trilogie „Millenium“, švédského novináře a spisovatele Stiega Larssona. Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili
zabít, a také vládním institucím, které jí téměř zničily život. Zásadní komplikací je ale kulka, která jí uvízla v hlavě…

Čtvrtek 17. 2. 2011, 19.30 KINO – AMERIČAN
USA / 2010 / akční / 105 min / titulky / od 12 let / Anton Corbijn. Hrají: George Clooney, Irina Björklund, Lars Hjelm. Americký thriller o vrahovi, který se skrývá v Itálii před svou
poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí se zdejším farářem a prožívá milostný vztah s krásnou Clarou. Nesmí ale zapomínat na své poslání.

Neděle 20. 2. 2011, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
PLETENÍ Z PEDIGU - výroba podnosu nebo košíčku s pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně materiálu) 250 - 350 Kč. Lektorka
Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Úterý 22. 2. 2011, 10.45 DĚTSKÉ DIVADLO – VODNICKÁ POHÁDKA
Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, živým vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýnské kolo možná zatočí
a dobro nad zlem jako již tradičně zvítězí. Představení je opatřeno zaručeně živou hudbou hranou na opravdové, místy až dřevěné hudební nástroje. Hraje divadlo Koňmo. Vstupné:
45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Čtvrtek 24. 2. 2011, 19.30 KINO – FOTŘI JSOU LOTŘI
USA / 2010 / komedie / 98 min / titulky / přístupný / Paul Weitz. Hrají: Ben Stille, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streissand, Jessica Alba. Ve třetím díle Jebalovic
komediální rodinné kroniky se schyluje k Velkému třesku. Greg se chce konečně stát neformální hlavou rodinného klanu, čemuž se Jack pochopitelně zuby nehty brání.

Neděle 27. 2. 2011, 16.00 KINO – SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
Belgie / 2010 / animovaný rodinný / 88 min / dabing / Ben Stassen.
Sammy, malá mořská želvička se najednou vylíhne ve hnízdě na pláži v Kalifornii. Jenom vyleze z hnízda a už zažívá dobrodružství… Vstupné: 65 Kč

Neděle 27. 2. 2011, 14.00 – 16.00 KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK
Jednoduché drátované šperky s minerály - techniky pro začátečníky a děti - 290 Kč. Lektorka Markéta Tondlová, počet míst omezen – rezervace na marketa.tondlova@fantom.cz,
nebo na 603 194 623

REZERVACE A CENY VSTUPENEK
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce

a studenty je třeba předložit příslušný průkaz),
• Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut

před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Výjimečná láska
O kocourovi, který přišel na Vánoce
Co by se stalo, kdyby…
Pouštní kopí
7 návyků úspěšných teenagerů
Nutné jako krev
Přechod
Rakousko
1000 pozoruhodností Prahy
Architektura štěstí
Hořící drát
Dědictví minulosti
111 nejmilovanějších českých herců
Tajemství konkubíny
Jiřina Švorcová
Mít s kým běžet
Templář
30 rad na 30 dnů, jak zachránit rodinu
Pravá krev. Bezpochyby mrtví
Zimní měsíc
Řád vysokých mečů
Můj táta, velitel Osvětimi
Poslední noc na Klikaté řece
Pod Kopulí
Svědek na zabití
Lexikon slavných českých dynastií
Cizinec v Kanadě
Proroctví
Kameník
Pacient nula
Město neřesti
Labyrint
Sen v bílém
Deváté dítě
Zjevení
Kuchařka pro alergiky
Black Hills
Zmizelá Praha. Trhy a tržiště
Mosty do Tel Avivu
Maminky slavných
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Pátek 10.00 - 12.30

13.00 - 16.00
Polední přestávka: 

12.30 - 13.00

ADRESA:
Staroújezdská 2300 
190 16  Praha 9, Újezd nad Lesy
tel.: 281 866 828
mlkpraha21@seznam.cz
www.mlkpraha21.knihovna.info

Jitka Kašparová
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Cast, P.C.
Flanagan John
Helfand Lewis
Hutrová Veronika
Janouchová Kateřina
Kožíšek Josef
Kratochvíl Miloš
Kutěj Svatopluk
Lebeaume Jöel
Lipusová Radana
Mann Roland
Marešová Jarmila
Mead Richelle
Melicharová Alena
Mettam Dale
Obrová Anna
Tinková Eva
Vondrová Petra
Wagner Lloyd
Wagner Lloyd
Zinnerová Markéta

Škola noci  5.                                            
Hraničářův učeň 9.                                    
Alenka v říši divů                                        
Prázdniny u babičky                                 
Ivanka je nemocná                                     
Malí gratulanti                                           
Fanfárie                                                        
Říkanky pro prťata i školáky                     
Víš, jak věci fungují ?                                
Obrázkové čtení. Ve škole                         
Čaroděj ze země Oz                                    
Bajky                                                         
Vampýrská akademie 5.                           
Sněhulácké pohádky                                  
Pán světa                                                     
Medvědi Babi a její kouzelná rodina        
České svátky a tradice                               
Dobrodružství Darinky a kamarádů          
Frankenstein                                               
Volání divočiny                                           
Hádanky a básničky pro kluky a holčičky 

Adorján Johanna
Amory, Cleveland
Bauer Jan
Brett Peter
Covey, Sean
Crombie Deborah
Cronin Justin
Czerniewicz Teresa
David Petr
De Botton Alain
Deaver Jeffery
Erskine Barbara
Formáčková Marie
Furnivall Kate
Graclík Miroslav
Grossmann David
Guillou Jan
Hagelin Rebecca
Harris Charlaine
Heitmann Tanja
Heitz Markus
Cherish Barbara
Irving, John
King Stephen
Kmenta Jaroslav
Kovaříková Blanka
Kratěna Jaroslav
Kuzneski Chris
Läckberg Camilla
Maberry Jonathan
Parker Robert
Renčín Pavel
Roberts Nora
Rossavik Frank
Sansom, C.J.
Sherwood Alice
Simmons Dan
Státníková Pavla
Šulc Jiří
Taussig Pavel

Doktore, šťastný a veselý!
Toulavá kamera 11.
Svět je mi dlužný
Přízrak u rybníka
Agape Satanas!
Deoduši
Levandulová princezna
Totem vlka

Taylor Patrick
Toušlová Iveta
Urbaníková Eva
Vogel Maja
Vondruška Vlastimil
Werich Jan
Whitton Hana
Žung Ťiang
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Nejprve se musím omluvit všem našim přátelům a zájemcům. Mimořádné přívaly
sněhu totiž ochromily celou evropskou leteckou i silniční dopravu a tak se stalo, že na
náš již čtvrtý adventní koncert se nemohl dostavit ani tolik očekávaný violloncelový só-
lista brněnské filharmonie Michal Greco, ani klavíristka paní Daniela Svatošová. Telefonicky jsme obvolali všechny
známé předpokládané zájemce, že se koncert nemůže uskutečnit.

Spíše formálně jsem přišel do muzea v neděli 19. prosince, abych se náhodným návštěvníkům omluvil. Jaké
bylo mé překvapení, že celá hudební místnost byla zcela naplněna. Všem jsem se omluvil a nabídl jim, že v so-
botu přislíbili dva mladí hudebníci, že přijedou s kytarou a s případnými návštěvníky si zahrají a zazpívají koledy.
Ačkoliv jsem si ještě v poledne ověřoval, zda mládenci přijedou, nedostavil se ani jeden. A tu téměř všichni ná-

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
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vštěvníci rozhodli, že si tedy sami zazpíváme vánoční koledy. Protože většinu tvořili lidé rozhodně né důchodo-
vého věku, lovili jsme v paměti texty i melodie. Přesto si všichni pochvalovali příjemnou předvánoční hodinku.    

Účinkující odvolání koncertu velmi mrzelo. Slíbili, že pro Újezdské muzeum připraví mimořádný velikonoční
koncert. Upozorňuji, že všichni vystupují bez nároků na honoráře. Jedinou odměnou jim je skutečně ta červená
růžička a potlesk obecenstva.

Nejzdařilejší výstavou v našem muzeu byla výstava obrazů akad. malířky paní Alžběty Štulcové a jejích žáků.
A to nejen počtem návštěvníků, museli jsme zařadit i další návštěvní dny, ale i počtem prodaných obrazů. Máme
radost, že újezdští občané si zvykají zařazovat mezi vánoční dárky skutečně umělecky hodnotné obrazy. Přitom
ceny nebyly rozhodně podbízivé. Věříme, že i v některém z příštích roků budeme moci zařadit další výstavu této
zajímavé výtvarné skupinky. 

Měli jsme velikou radost z toho, že na vernisáž výstavy přišel nový pan starosta RNDr. Pavel Roušar s manželkou.
V duchu naší dobré tradice také výstavu otevřel. V krátkém projevu ohodnotil aktivitu výtvarných tvůrců, organizátorů
výstavy, kurátorky paní Marie Tomaidesové, frekventantů hudebních kursů při místní knihovně i jejich profesorů. 

Dokázali jsme, že jsme schopni realizovat akci, která zapojí řadu účinkujících i více než 200 návštěvníků bez
jediné koruny příspěvku z obecní pokladny. 

Byla to shoda velmi příznivých náhod, že jsme na naší prosincové schůzi mohli uvítat i pana starostu RNDr.
Pavla Roušara, když už měl konkrétní poznatky o naší činnosti z vernisáže výstavy obrazů akad. malířky Alžběty
Štulcové a jejích žáků. Předpokládal jsem, že nám sdělí představy své a jím vedeného zastupitelstva, proto jsem
dal jeho informace na první bod jednání, ale on zůstal po delší debatě až do konce Muzejní rady.

Na něm byl připravován a schvalován plán Muzejní rady, ale především výstavní činnosti na celý rok 2011.
Získal tak dokonalý přehled, jak naše muzeum aktivizuje kulturní činnost újezdských občanů od věku mateř-
ských škol po občany hodně důchodového věku. Je to nezastupitelná činnost, jak postupem let vytvářet z kon-
glomerátu starousedlíků, obyvatel sídliště a nejrůznějších „náplav“ společenství více než 10.000 újezdských
občanů. 
Bylo hezké, že na této schůzi jsme mohli vzpomenout i 75. narozenin jenom jakéhosi „hlídače“ muzea pana Ru-
dolfa Vambery. On se však téměř od počátku muzea natolik sžil s muzeem, že jeho aktivní přístupy daleko pře-
kračují jeho služební úkoly. Proto jsme mu popřáli i do dalších let hodně zdraví, stejně tak i jeho manželce, která
mu v jeho práci občas pomáhá.

V době, kdy vychází toto číslo Újezdského zpravodaje, probíhá v muzeu významná výstava o 20 leté činnosti
Svazu postižených civilizačními chorobami. Kurátorkou výstavy je jednatelka Muzejní rady ÚMČ Praha 21 paní
Soňa Pilná spolu s paní Dr. Zdenou Ladovou. Protože se jedná o závažnou výstavu, věnujeme se její organizaci
a vernisáži v příštím čísle ÚZ.

A nyní mi dovolte jednu osobní věc. Zastupitelstvo MČ Praha 21 mě ocenilo a odměnilo „za mnoholetou čin-
nost v obci v oblasti kultury“. Opravdu jim za to děkuji a přiznám se, že mne to moc potěšilo. Patřil jsem k roč-
níku 1924, který celý, jako předtím ročník 1921, „věnoval“ tzv. státní prezident Emil Hácha vůdci a říšskému
Kancléři Adolfu Hitlerovi na pomoc v boji proti nepřátelům Říše. Po drtivém výprasku u Stalingradu a v přípra-
vách západních spojenců Anglie a USA na invazi, jsme nesměli dokončit gymnaziální studia a v barikádách vá-
lečného průmyslu bránit „novou Evropu vedenou nacistickou Říší“. 

Když se tento „Tausent jähriges Deutsches Reich“ zhroutil jak domeček z karet, zapojil jsem se ihned po ná-
vratu z lágru do svobodného demokratického kulturního života v tehdejší Nové Sibřině (nyní části Újezda nad
Lesy) jako vzdělavatel obnoveného Sokola a ve stejné funkci v Mládeži Národně socialistické strany.

A právě letos v květnu to bude 65 let, kdy jsem poprvé uváděl program pražských lužickosrbských studentů
„Lužice tančí a zpívá“ v sále hotelu Smolík. Postupně jsme se tak v Sokole i Mládeži Nár. soc. seznamovali s kul-
turou a životem opět svobodných národů. 

S výjimkou několika let, kdy jsem se jednak po únoru 1948 ocitl opět v lágrech, tentokráte komunistických,
a jednak už jako učitel v Karlovarském kraji, jsem působil po dvě desetiletí v oblasti kultury v Újezdě nad Lesy.
Zatímco jsem v oblasti profesní historie pracoval především na dějinách národního obrození národů Střední Ev-
ropy, v oblasti školství a pedagogiky především na území Československa, v oblasti kultury to bylo nejprve
na Nové Sibřině a pak v Újezdě nad Lesy. Aby zdejší občané nebyli odkázáni na jakýsi periferní odpad kultury
2. – 3. kategorie Prahy. Aby zdejší občané mohli opět žít nádherným kulturně politickým životem, jakým žili po
pádu nenáviděné staleté rakouské okupace v oněch letech svobody a demokracie 1918 – 1938.

Nebylo to vždy lehké a bylo to často hodně kostrbaté, ale snad se našlo vždy alespoň něco, v čem se mohl
občan naší obce realizovat.

A proto ještě jednou děkuji. A když uvážím, že loni na jaře jsem jako první újezdský občan dostal medaili To-
máše G. Masaryka, kterou mi udělila zdejší Masarykova ZŠ, je to v tomto věku dvojnásob milé.

PhDr. Miloš Schmidt, předseda MRÚM



ČTYŘNOZÍ STRÁŽNÍCI DOHLÍŽEJÍ NA VEŘEJNÝ POŘÁDEK 
A ZACHRAŇUJÍ LIDSKÉ ŽIVOTY

Služební psi ve službách MP hl. m. Prahy hledají lidi zavalené v sutinách, pátrají po pohřešovaných, ale
převážně je potkáte na akcích, kde je nutné zajistit veřejný pořádek.

Sídlo Útvaru psovodů Městské policie hl. m. Prahy najdete v Klánovickém lese. V současnosti čítá 22 strážníků
psovodů v přímém výkonu služby. Útvar psovodů je rozdělen podle pracovního zaměření na početnější „hlídkaře“
a skupinu záchranářů. Ovšem všichni bezezbytku plní mimo svoji kynologickou odbornost také praktické stráž-
nické povinnosti vyplývající z výkonu služby. 

Těžištěm práce strážníků psovodů „hlídkařů“ je podpora kolegů z obvodů, a to zvláště v noční době. Také se
samostatně starají o kontrolní činnost, nejen v centru hlavního města, ale i v okrajových částech. Psi „hlídkaři“
významně přispívají k zachování veřejného pořádku v místech, jako jsou centrum, nádraží, parky nebo leso-
parky na území metropole. Samozřejmě spolupracují i s Policií ČR.

Menší skupinu tvoří psi záchranáři a je jednou z nejlepších profesionálních skupin v celé České republice. Je-
jich zásahy mnohdy překračují hranice hlavního  města i území České republiky. Vybraní psi jsou totiž se svými
psovody členy Mezinárodního záchranného USAR týmu Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Připomeňme si například loňský zásah v Praze 1.  V Soukenické ulici se zřítil dům a v rozvalinách zůstali za-
valení lidé.  Čtyřnozí zachránci opět nezklamali. Bezpečně a rychle označili místa nálezu pohřešovaných osob.
Úspěchy ostatně mají nejen na poli pracovním, tedy tom nejdůležitějším, ale také v oblasti soutěžní. Při účasti
na Mistrovství ČR Integrovaných záchranných systémů pro rok 2010 v Brně získala skupina z pražského útvaru
psovodů MP bronzovou medaili.

Každý strážník psovod je majitelem svého psího pomocníka. Jako tým spolu musí každé dva roky obhájit za-
danou kategorii, pokud neuspějí, nemohou do služby. Když pes ve službě zestárne, odchází do zaslouženého
důchodu ke svému majiteli. 

Útvar psovodů se ovšem snaží pomáhat nejen v přímém výkonu služby, ale také prospět pražským pejskařům.
Třeba tak, že jim poradí s výchovou jejich kamarádů. Proto je součástí útvaru psovodů také bezplatná kynolo-
gická poradna pro veřejnost, kterou naleznete v sousedství Trojského útulku pro psy. Šestkrát  v týdnu jsou vám
k dispozici zkušení kynologové, kteří vám poradí při zvládání základního chování, ale i výcviku, vašeho čtyřno-
hého mazlíka. Každý pes a jeho chování se dá usměrnit, ovšem páníček musí vědět, jak na to.

Kontaktovat je můžete i písemně na e-mail: psi.poradna@mppraha.cz nebo telefonicky na tel. čísle: 606 724 794.
Ale nejlepší řešení je osobní návštěva se svým čtyřnohým kamarádem.

Barbora Nocová

ŘIDIČI ZKONTROLUJTE SI AUTOLÉKÁRNIČKU !!
Dnem 01.01.2011 nabyla účinnost poslední část vyhlášky Ministerstva dopravy č. 283/2009 Sb. která společně

s vyhláškou č. 216/2010 Sb. mění vyhlášku č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technic-
kých podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Mimo jiné se tato vyhláška zabývá obsahem
auto a moto lékárničky.

Dle vyhlášky č. 283/2009 Sb. musí obsahovat:

AUTOLÉKÁRNIČKA (ostatní motorová vozidla)
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POLICIE INFORMUJE

Zdravotnický materiál:
Počet ks:

Velikost lékárničky
I. II. III.

1 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10
2 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10
3 Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 2 3 6
4 Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm) 1 2 4
5 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 6 12 18
6 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 3 5
7 Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek            1 2 4
8 Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4
9 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu      1 2 4
10 Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm 1 1 1
11 Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 1 1 1
12 Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1 1 1



Velikost lékárničky je odvozena od počtu přepravovaných osob. Pro osobní vozidla je vyžadována velikost I. 
Vozidla určená pro hromadnou přepravu osob musí být vybavena velikostí II. a III., přičemž směrodatné je množ-
ství přepravovaných osob (do 80 a nad 80). Lékárnička velikosti III. může být nahrazena 2 lékárničkami velikosti II.

Dle vyhlášky č. 216/2010 Sb. musí obsahovat:

MOTOLÉKÁRNIČKA (motorová vozidla kategorie L)

Do 30.09.2011 je možné používat motolékárničku podle stávajících předpisů (vyhláška č. 341/2002 Sb.,
ve znění účinném do 14. září 2009 nebo ve znění účinném od 14. září 2009 do dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky.) Po 30.09.2011 je nutné používat pouze motolékárničky podle vyhlášky č. 216/2010 Sb.

LETÁK O POSTUPU PŘI ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY
Povinný obsah tohoto letáku je uveden v příloze č. 14 vyhlášky č. 283/2009 Sb. Leták musí být v souladu s touto

vyhláškou co do obsahu a musí obsahovat všechny údaje uvedené ve vzoru. Forma tohoto letáku není stanovena. 

Z výše uvedeného vyplývá, že každý řidič si může svou autolékárničku
doplnit sám a nemusí si bezpodmínečně kupovat novou. Leták je možno
si svépomocí vytisknout, chybějící zdravotnický materiál dokoupit. Je ale
nutno si uvědomit, že autolékárnička splňuje zákonné ustanovení pouze
pokud veškerý zdravotnický materiál nepřesáhl maximální dobu své život-
nosti (expiraci). V případě, že životnost ztratí byť jen jedna položka ze zdra-
votnického materiálu, ztrácí jí celá autolékárnička a vozidlo jako by jí
nebylo vybaveno. Co se týče ekonomického hlediska, je dovybavení auto-
lékárničky potřebným zdravotnickým materiálem možná ještě méně vý-
hodné, než zakoupení nové, jelikož tyto se dají pořídit již okolo 150 Kč. 

Co se starou autolékárničkou?
Více informací na str. 7 Újezdského zpravodaje

Přejeme Vám mnoho šťastně ujetých kilometrů bez nutnosti autolékárničku použít.
Por. Bc. Ondřej Penc
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POLICIE INFORMUJE

Zdravotnický materiál Počet ks:
1 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 1
2 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 1
3 Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 1
4 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 3
5 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1
6 Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek 1
7 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1
8 Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1

ZE ŠKOLY A ŠKOLEK

PLÁN AKCÍ
ÚNOR  2011 

1. třídy Masopustní rejí
2. třídy Maškarní, Divadlo v Dlouhé
3. třídy Divadlo Gong, knihovna-exkurze
4. třídy Divadlo Gong, knihovna-exkurze
5. třídy Divadlo Minor
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Žijme bezpečně…
1. Zapojíme se do celodružinového projektu „Do školy s chutí a bezpečně“, využijeme materiály poskytnuté Ma-

gistrátem hl. m. Prahy, kde se budeme seznamovat s základními pravidly bezpečného provozu na silnici, na-
učíme se poznávat nejdůležitější dopravní značky a vědomosti si ověříme v praxi. 

2. Zúčastníme se přednášky s policisty o nástrahách dnešní  doby, event. navštívíme policejní muzeum v Praze. 
3. Naučíme se, kam volat v nouzi , co jsou to tísňové linky, jak se máme chovat a co udělat při úrazu kama-

ráda na hřišti.
4. Budeme si vyprávět o dopravě a historii našich dopravních prostředků,o světě budoucnosti dopravy a dopravních

prostředků, poznatky si ověříme v knihách a encyklopediích, dopravní prostředky budoucnosti ztvárníme výtvarně. 
5. K tématu vyzdobíme třídy a chodby malbami, pokusíme se z kartonových krabiček vyrobit model města s ulice-

mi, silnicemi s přechody pro chodce, auty a chodci. Model vystavíme ve výstavním koutku  na chodbě školy. 
6. Opět připravíme a zorganizujeme sběr papíru, starší děti pomohou s výběrem a uložením papíru do kontejneru. 

Jak jsme trávily vánoční čas a leden v družině
V měsíci prosinci jsme měly ve všech odděleních družin napilno. Dodělávaly jsme dárečky pro rodiče, korálko-

valy vánoční ozdoby na stromečky, vyráběly hvězdy a hvězdičky. Připravovaly jsme se na tradiční vánoční zpívání
u školy. Zpívání proběhlo ve velmi mrazivém večeru, pan školník musel připravit celý dvůr, odklidil sníh, připravil osvět-
lení  a celou aparaturu. Družina byla jako první na řadě. Zpívaly jsme, co nám hlas stačil. Děkujeme, že jste přišli,
zazpívali si s námi, dali si na posilněnou horký čaj.V lednu jsme věnovaly pozornost zvířátkům, navštěvovaly okolní
les,  sledovaly stopy ve sněhu. Uvítaly bychom návštěvu myslivce. Pokud by k nám mohl zavítat, byly bychom rády.

Děti a vychovatelky Masarykovy ZŠ

SBĚR PAPÍRU
Úterý 22. 2. 2011 07.15 – 08.30 hod
Středa 23. 2. 2011 14.45 – 17.00 hod
Čtvrtek 24. 2. 2011 14.45 – 17.00 hod

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – ÚNOR 2011
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PRÁCE DĚTÍ MASARYKOVY ZŠ - TÉMA ZIMA - foto Eva Danielová

Paní ZimaSněhulák



ZÁPIS
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V ÚJEZDĚ NAD LESY

22. 3. a  23. 3. 2011 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Vydávání žádostí o přijetí do mateřské školy

5. 4 a 6. 4. 2011 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Vyplněné žádosti se vrací do mateřské školy

Dny otevřených dveří v mateřských školách v Újezdě nad Lesy
I. MŠ Čentická 23. 2. 2011 9:00 – 11:00
MŠ Sedmikráska, Lišická 17. 2. 2011       10:00 a 11:00
MŠ Rohožník, Žárovická 8. 3. 2011 9:00 – 10:30
MŠ Sluníčko, Polesná 2. 3. 2011 14:00 – 16:00
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Máme leden, jsme zase o rok starší a i školní rok se za chvilku překlopí do své druhé poloviny. Zdá se, že by
bylo na místě bilancovat. Ale my v Sedmikrásce se raději díváme dopředu. Chystáme spoustu akcí, na které se
s dětmi moc těšíme. V nejbližší době nás čeká první z řady dobrodružství v pražském planetáriu, vyrazíme na prů-
zkumné výpravy do lesa, pojedeme se podívat na nějakou pěknou pohádku do počernického divadla a určitě se
sejdeme s našimi rodiči na jarní brigádě. Ostatně, co bych dál psala, přijďte se na nás podívat. Zvu na den ote-
vřených dveří, který pořádáme ve čtvrtek 17. února od 10. a 11.00, budeme se těšit.

M.Kubová, MŠ Sedmikráska

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

SVĚTOVÝ REKORD!
Pokus o světový rekord, který pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s., trvá již více než

půl roku. Co do rozsahu nemá tento rekordní pokus v České republice srovnání. Cílem celé akce je posí-
lení aktivní účasti občanů na tříděném sběru odpadů v obcích a městech České republiky a podpoření je-
jich odpovědného přístupu k životnímu prostředí.  Při účasti na pokusu si navíc děti prohloubí vědomosti
o historii měst a obcí i o původu jejich znaků. Fotografie hotových znaků umístěné na www.znakymesta-
obci.cz jsou prezentací zručnosti a nápaditosti dětí, učitelů a dalších lidí zapojených do projektu.

Vážení přátelé - účastníci světového rekordu a spo-
lutvůrci největší Galerie znaků měst a obcí ČR vy-
robených z odpadových materiálů, dovolte mi, abych
Vám jménem společnosti EKO-KOM, a.s. a Agentury
Dobrý den poděkoval za Váš příspěvek do galerie, která
k dnešnímu dni čítá nevídaných 975 znaků počínaje
znakem hlavního města a konče znaky malinkých vísek
kdesi v horách. Galerie bude mít své vyvrcholení ve
dnech 13.-16.1.2011 na veletrhu GO a REGIONTOUR
2011 v Brně, kde bude téměř 500 znaků reálně vysta-
veno. Už dnes je jasné, že jste se stali součástí rekordu,
který nemá srovnání. Jako poděkování Vám bude na
jaře 2011 předáno speciální vydání České knihy re-
kordů a také oficiální certifikát o vytvoření rekordu,

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROHOŽNÍK REPREZENTUJE ÚJEZD NAD LESY
NEJVĚTŠÍ GALERIE ZNAKŮ MĚST A OBCÍ ČR VYROBENÝCH 
Z ODPADOVÝCH MATERIÁLŮ



a to v obou případech s uvedením jména Vaší
školy..). Všem děkujeme. Všechny práce by si za-
sloužily být vystaveny, ale to je z organizačního hle-
diska a také z důvodu velikosti výstavního prostoru
nereálné. 

O účasti či neúčasti jednotlivých děl na nadcházejících
výstavách rozhodovala tato kritéria:
- celkový dojem - estetický vzhled
- výběr použitých materiálů a jejich použité množství
- náročnost zvolené techniky
Váš znak byl vybrán pro výstavy v Praze a v Brně.
Blahopřejeme.

Zasláno koordinátorem agentury DOBRÝ DEN
p. Rafajem

„V hlavním městě bylo vyrobeno 86 znaků různých
městských částí. Z těchto znaků bylo nutné udělat výběr
(což činí dvacet znaků.) určených k reálnému vystavení
v rámci pražské výstavy na Staroměstském náměstí.
Znak vyrobený dětmi vaší školy byl do tohoto vý-
běru zařazen. Gratuluji a těším se na shledanou
na Staroměstském náměstí, kde se uskuteční výstava
hlavního města Prahy.“

Tímto děkuji rodičům, kteří se společně s dětmi této
výstavy zúčastnili a těšíme se na další spolupráci při
dalších akcích (již nyní na další pracujeme).

Eva Králová
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V Pelhřimově se konal již 16. ročník Vánočního turnaje a naši závodníci u toho nemohli chybět. Vánoční tur-
naj byl poslední český turnaj v sezóně 2010, který se započítával také do Národní taekwondo ligy a Taekwondo
extraligy (v obou těchto soutěžích bojujeme o přední příčky). Příjezd probíhal jako obvykle den předem, jelikož
jsme museli absolvovat  povinné vážení našich závod-
níků. Všichni prošli, takže nezbývalo, než se dobře vy-
spat na následující den.

Turnaj se rozběhl přibližně v deset hodin dopoledne
a hned na začátku nastupoval jeden z našich mladších
závodníků Kryštof Pikner. Kryštof je neuvěřitelně nadaný,
jak na sestavy, tak i na zápas, což dokázal tím, že vy-
bojoval zlatou medaili s velkou převahou nad svými sou-
peři. Své protivníky deklasoval vždy minimálně o deset
bodů. Dalším z řady velice úspěšných mladších zá-
vodníků je náš Tomáš Řehák, který vybojoval sice „jen“
stříbro, ale prokázal obrovskou bojovnost. Do zápasu
jde vždy naplno a nezalekne se ani velice kvalitních sou-

TÝMOVÉ ZLATO PRO ÚJEZD NA VÁNOČNÍM TURNAJI
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peřů, což předvedl i na tomto turnaji. Jako poslední z na-
šich mladších závodníků vybojoval zlato také Filip
Graman, čímž si, stejně jako Kryštof Pikner, zajistil cel-
kové vítězství v Národní taekwondo lize. Oba se tak sta-
li nejlepšími závodníky ve své váhové kategorii za rok
2010 v celé České republice.
Následně začali nastupovat naši starší závodníci. Vý-
borně se prezentoval Richard Stočes, který (až s le-
dovým klidem) vybojoval zlato a jeho výkon se líbil i os-
tatním koučům, kteří přihlíželi. Pavel Pospíšek narazil
ve finále na skvělého Viktora Jankovského, dlouholetého
českého reprezentanta, a svedl s ním strhující zápas,
ve kterém sice nakonec podlehl, leč po velice kvalitním
výkonu. Dalším zápasníkem byl Jakub Šťastný, který se

vrátil po delší zdravotní přestávce a zase vyhrává, což dokázal i na tomto turnaji zlatou medailí.
Na závěr bych chtěl vyzdvihnout výkony Maroše Nováka a Dominika Uricha. Maroš porazil v semifinálovém

kole závodníka z Rakouska. Byl to velice vypjatý zápas, ve kterém Maroš využil svou největší zbraň a to jsou jeho
dlouhé nohy. Tento zápas vyhrál a dostal se až do finále, kde vybojoval zlatou medaili. Jako poslední, kdo na-
stupoval na tatami, byl Dominik Urich, který měl proti sobě několikanásobného mistra republiky ze Sokola Hrad-
ce Králové Tomáše Hrdinu. Dominik týden předtím vyhrál na velmi prestižním německém Park Pokalu zlato a i zde
předvedl výborný výkon, svého soupeře porazil a odvezl si také zlatou medaili. 

V konečném zúčtování jsme tak vybojovali šest zla-
tých medailí, sedm stříbrných a pět bronzových, což je
nepochybně výborný výsledek, díky kterému jsme měli
velikou šanci stát se celkovými vítězi tohoto turnaje. To
se nakonec stalo  a my jsme si mohli odvézt  nádher-
ný pohár pro vítěze, který bude od teď k vidění v naší
vitríně ve vchodu do tělocvičny (boční vchod do Ma-
sarykovy školy v Újezdě nad Lesy).

Úplným závěrem bych chtěl poděkovat hlavnímu tre-
nérovi Marku Doxanskému za příkladné vedení naše-
ho týmu a také všem rodičům, kteří pomohli se zajiš-
těním dopravy na tento turnaj. 

David Krčil

1. Místo: Kryštof Pikner, Jakub Šťastný, Maroš Novák, Filip Graman, Richard Stočes, Dominik Urich
2. Pavel Pospíšek, Tomáš Řehák, Jára Pitrák, Mikuláš Novotný, Martin Štacha, Lukáš Sládek, Martin Horák
3. Filip Müller, Adélka Červená, Daniel Peltek, Dominik Šebesta, Robert Husák

Rok 2010 už je nějaký čas za námi, avšak zda byl úspěšný se dozvídáme právě teď. Na řadě je totiž bi-
lancování při pohledu do výsledkových listin našich nejvyšších taekwondo soutěží za uplynulý rok.

Kdo se o taekwondo zajímá nebo prostě jen občas prolistuje sportovní rubriku Újezdského zpravodaje, tomu
je nejspíš jasné, že rok 2010 byl pro místní klub Kangsim Dojang více než úspěšný. V měření sil s ostatními spor-
tovními kluby se mu totiž podařilo obhájit pozici oddílu, který se v sportovním zápase 'kyorugi' do poslední chvíle
pere s ostatními o celkové vítězství v Taekwondo Extralize, nejprestižnější a nejváženější soutěži v České repub-
lice. Navíc k tomu diktuje tempo v Narodní taekwondo lize mládeže a ještě se mu daří dobývat posty v soutěžním
cvičení sestav zvaném 'poomse', ve kterém zahájil svoji první sezónu. A jak to tedy všechno nakonec dopadlo?
S odpovědí na tuto otázku nám pomohl hlavní trenér Kagsim Dojang, pan Marek Doxanský.

„Dětskému týmu zápasníků se hned od začátku sezóny dařilo a již na prvním turnaji – Cobra Cupu – se podařilo
zvítězit. V prvním pololetí roku si i nadále s přehledem udržoval vedoucí pozici. Náš závodník Filip Graman se v té době
dostal dokonce do vedení mezi ostatními závodníky napříč všemi váhovými kategoriemi“, řekl trenér Doxanský. Po let-
ních prázdninách se však tým trápil a nedařilo se mu. Bodově se na něj dotáhlo několik týmů a z prvního místa se na-
jednou ocitl až na třetím. „Závodníci se ale naštěstí včas vzchopili a začali opět sbírat medaile a cenné body do
celkového hodnocení. Nakonec se týmu podařilo získat určitý náskok a uhájit vítězství před mocně finišujícím Pelhři-
movem“, dokončil dramatickou zápletku Doxanský. Ve svých váhových kategoriích se tak nakonec z újezdského od-
dílu stali vítězi NTL mládeže Filip Graman, Mikuláš Novotný, Tomáš Řehák, Kryštof Pikner a Adélka Červená.

NESMÍRNĚ ÚSPĚŠNÝ ROK PRO ÚJEZDSKÉ TAEKWONDO
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Tabulka s výsledky Národní taekwondo ligy mládeže
V Taekwondo Extralize usiloval tým seniorů

již od počátku loňské sezóny o celkové prven-
ství. Nakonec k tomu chyběl doslova jen krůček.
„V oddíle je několik reprezentantů a máme tudíž
velice silný kádr. Všichni mysleli na vítězství, což
bylo našim hlavním cílem, nakonec jsme ale bo-
hužel tím nejtěsnějším možným rozdílem skon-
čili druzí. Rozdíly na posledních dvou turnajích
byly dokonce tak těsné, že v podstatě jeden je-
diný vyhraný zápas jednoho z našich závodníků
by nás posunul k vítězství na turnaji a tedy i cel-
kovému vítězství v Extralize“, řekl o působení
svých svěřenců v nejprestižnější taekwondo
soutěži v ČR Marek Doxanský.

I druhé místo je však vynikajícím úspěchem,
obvzlášť když je podpořeno vítězstvím jednotli-
vých závodníků ve svých váhových kategoriích.
Ve váze do 74 kg zvítězil Maroš Novák, v kate-
gorii do 87 kg Dominik Urich a v nejtěžší váhové
kategorii – nad 87 kg – se stal vítězem Jakub
Šťastný. 

Tabulka s výsledky Tekwondo Extraligy

Újezdský klub se v minulém roce poprvé účastnil ještě jedné soutěže – Taekwondo Extraligy Poomse, neboli spor-
tovním cvičení sestav. Vzhledem k tomu, že se do této soutěže zapojil bez předchozích zkušeností, předvedli jeho svě-
řenci výborný výkon a tým "sestavářů" si tak odvezl z prvního startu na  Mistrovství republiky hned 5 zlatých medailí.

Ani v zahraničí se však újezdký oddíl neztratil, když si jeho svěřenci přivezli několik individuálních úspěchů. Hlavní
trenér zdůraznil tři nejvýznamější: „Ze zahraničních výsledků újezdských bojovníků musím zmínit zlatou medaili Do-
minika Uricha na prestižním německém turnaji Park Pokal, kde se před Dominikem podařilo zvítězit jen jedinému čes-
kému závodníkovi, dále dělené 9. místo Jakuba Šťastného na Mistrovství Evropy seniorů v Rusku, kam se kvalifikovalo
jen několik málo českých závodníků, a také účast jeho sestry Kláry Šťastné na Mistrovství světa juniorů v Mexiku.“

V konečném zúčtování tedy můžeme říct, že místní oddíl zažil v roce 2010 možná nejlepší dosavadní sezónu. A my
mu z celého srdce přejeme, aby ty další sezóny byly alespoň stejně úspěšné jako byla ta minulá, protože tím dělá
dobré jméno nejenom sobě, ale také naší městské části, a to jak v celé České republice, tak v zahraničí.

Závěrem Marek Doxanský, hlavní trenér újezdského Kangsim Dojang, nezapomněl na své podporovatele a dodal:
„Velice rád bych poděkoval celému realizačnímu týmu našeho oddílu, bez jehož usilovné práce a nasazení by dosa-
žené výsledky nebyly vůbec myslitelné. Rovněž děkuji rodičům našich svěřenců, kteří nám pomáhají s dopravou zá-
vodníků na turnaje a našim sponzorům, firmě PPC Czech s.r.o. a firmě Merlin Co., které nás podporují materiálně.
V neposlední řadě děkuji městské části Praha 21, která nás podporuje svými granty a která nám vytváří výborné pod-
mínky k tréninku ve své tělocvičně Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy. Bez podpory všech zmíněných bych
si dnes již nedovedl fungováni sportovního klubu Kangsim Dojang na současné úrovni ani představit. Děkuji Vám všem
a držte nám palce i v dalších sezónách.“

Jan Kolář
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Vítám Vás opět u  čtení o zahra-
dě. Za ty roky, co pravidelně přispí-
váme svými články do Zpravodaje,
jsme psali podrobně o okrasných
rostlinách, keřích, ovocných stro-
mech i zelenině. Vždy jsme se dotkli
pouze okrajově oblasti, kterou mů-
žeme nazvat „Když zahrada stůně“.  

Tento problém můžeme rozdělit
do třech částí:
A - naše stromy či rostliny jsou na-
padeny houbovitými nebo virovými
chorobami – jedná se o černou
skvrnitost listů, kadeřavost, nádoro-
vitost košťálovin, padlí pravé či ne-
pravé. Virové onemocnění přenáše-
jí mšice, ploštice.
B - na zahradě se nám přemnožili
různí živočišní škůdci – plži, červci,
dřepčíci, svilušky, molice, hryzci
C - provedli jsme špatný výběr místa
pro rostlinu nebo dřevinu a to buď
neznalostí potřeb rostliny nebo nez-
nalostí kvality půdy nebo jsme za-
pomněli na pravidelné střídání plodin,
to zejména v zeleninové zahradě.

Největší problém je uveden pod
bodem A, protože rostliny nejčastěji
trpí houbovitými chorobami nebo vi-
rózami. Houbovité choroby se nejví-
ce vyskytují v husté výsadbě, kde je
trvalé vlhko nebo jsou rostliny pře-
hnojené dusíkatými hnojivy. Určit
typy chorob není snadné, proto si ale-
spoň popíšeme zhruba charakteris-
tické projevy a protože se stále více
uplatňuje systém eko - bio napíšeme
si přírodní pomůcky jak pomoci.
Černá skvrnitost listů -  nejčastěji se
vyskytuje na růžích , kterým se na lis-
tech vytváří  černé skvrny se zubatými
okraji. Listy začnou žloutnout a po-
zvolna opadávají.
OPATŘENÍ – nemocné listy musíme
bezodkladně zničit a přestat hnojit
dusíkem.
EKOTIP – odvar z přesličky rolní a od-
var z cibule a česneku 
CHEMICKÁ OCHRANA - proti černé
skvrnitosti je vhodné použít fungicidní
přípravky, jako je například BAYCOR
25 WP , DISCUS , DITHANE DG
NEO-TEC , DITHANE M 45 , NOVO-
ZIR MN 80 nebo SYLLIT 400 SC.
Kadeřavost – nejvíce ohrožuje bro-
skvoně, mandloně, nektarinky.

Na mladých listech se objevují velké
převážně narudlé puchýře. Listy se
velmi rychle nepřirozeně zkroutí. Ne-
moc poškodí i poupata. 
OPATŘENÍ - musíme použít takové
chemické prostředky, které jsou še-
trné především k včelám. Napadené
a spadané listy pálíme.
EKOTIP – opakovaně zasažené stro-
my stříkáme čajem z přesličky rolní
nebo připravíme česnekový postřik: 10
dkg nakrájených stroužků přelijeme 1
l vařící vody. Broskvoně postřikujeme
neředěným výtažkem od února až do
vyrašení ve dvoutýdenních intervalech.
CHEMICKÁ OCHRANA - k postřiku
můžeme použít např. přípravky SUL-
KA, která ovšem není vhodná pro
opakovaný postřik, dále KUPRIKOL
50, CHAMPION 50 WP a jiné. Při po-
střiku je důležité celý strom řádně
opláchnout a to silnějším tlakem v po-
střikovači. Možná doba šíření choro-
by je závislá na vývoji počasí. Pokud
nastane teplé jaro, kdy stromy rych-
le naraší a odkvetou, postačuje vět-
šinou jeden základní postřik před
rašením. Pokud ale po narašení pu-
penů nastane delší chladnější obdo-
bí, doba šíření se prodlužuje. V tom
případě je vhodné postřik opakovat. 
Plíseň šedá – houbovité onemocnění
napadá okrasné rostliny např. ostál-
ky , ostrožky, begonie,   mohou se ší-
řit i na jahody, zeleninu např. salát. Na-
padené výhony mají šedý povlak, plo-
dy zakrývá šedá plíseň, chuť zatuchlá.
OPATŘENÍ – dodržujeme vetší ro-
zestupy mezi rostlinami, nemocné
rostliny i plody okamžitě odstraníme.
V případě napadených sněženek
odstraníme celý trs. Chemii používá-
me jen v krajní nouzi.
EKOTIP – šetrné je ošetřování rostlin
jíchami = výluhy nebo odvary  z pře-
sličky rolní.
CHEMICKÁ OCHRANA - postřik li-
bovolným přípravkem: Mythos
(2 g/1 litr vody/10 m2), Rovral flo
(2 ml/1 litr vody/10 m2), Sumilex
50 WP (1 g/1 litr vody/10 m2, Ronilan
50 WP, PREVICUR 607 SL. Za ve-
getace konzumních porostů je tato
ochrana nemožná (např. salát) použít
ji můžeme pouze v případě semen-
ných kultur.

Rakovina ovocných stromů – hou-
bovou chorobu prozradí zduřené tzv.
nádory na kmenech jabloní a hrušní.
OPATŘENÍ – postižené místo vyří-
zneme až do zdravého pletiva řezné
plochy dokonale ošetříme štěpařským
voskem. Musíme zabránit dalšímu po-
škození kůry, pokud se tak stane pro-
vedeme  zacelení štěpařským voskem
nebo stromovým balzámem. 
EKOTIP – stromy budou odolnější
pokud je budeme zalévat jíchou s pro-
tihoubovým účinkem. Jícha: česnek, ci-
bule, listy černého bezu celkem ½ kg
+ 10 l vody necháme zkvasit. Jíchu na
zálivku  ředíme v poměru 1: 10.
Skvrnitost listů ořešáků – houbové
onemocnění se projevuje hnědnutím
listů a je označováno jako antraknó-
za ořešáku. Parazit napadá čepele lis-
tů , řapíky, letorosty i plody.Na listech
vznikají nejdříve zelenožluté, po-
stupně hnědnoucí, různě veliké ohra-
ničené skvrny. Drobné skvrny mají vý-
razně hnědé lemování a při silném na-
padání se skvrny spojují, listy se svi-
nují a předčasně opadávají. One-
mocnění se šíří hlavně za teplejšího
a deštivého počasí. Parazit přezimu-
je na napadených opadaných lis-
tech, případně na plodech, kde na jaře
vyzrávají plodničky s askosporami. 
OPATŘENÍ - proto je nutné veškeré
spadané listí průběžně odklízet a nej-
lépe pálit a neukládat do kompostu. 
CHEMICKÁ OCHRANA – Ošetřujeme
přípravky Champion 50WP nebo Ku-
prikol 50, 1x před květem a 1- 2x po od-
květu v intervalu 7 – 14 dnů.
Padlí  pravé je houbová choroba, kte-
rá napadá rostliny při suchém a teplém
počasí. Napadá především listy a ston-
ky rostlin, ale může se vyskytnout na
kterékoli části rostliny.Příznaky napa-
dení rostliny pravým padlím. Na rostlině
se objevují bělavé moučnaté skvrny.
Tyto skvrny jsou příznaky výtrusů hou-
by, které byly na rostlinu zaneseny. Pře-
hnojení, teplé a vlhké prostředí pod-
porují šíření infekce.
OCHRANA proti pravému padlí. Na-
padené části rostliny odstraňte, nej-
lépe spalte, vhodný je postřik rostliny
speciálními fungicidy.
Nepravé padlí je taktéž houbovou
chorobou, která napadá rostliny při

JEŠTĚ NEŽ SE PROBUDÍ...



vlhkém a chladném počasí. Tato
choroba stejně jako pravé padlí na-
padá především listy a stonky rostlin,
ale může se vyskytnou na kterékoli
části rostliny. Příznaky napadení
rostliny nepravým padlím. Na rostlině
se objevuje bělavý povlak na spod-
ní straně listů, který postupně hněd-
ne. Nepravé padlí nelikviduje rostliny
tolik destruktivně jako padlí pravé.
Ochrana proti nepravému padlí. Na-
padené části rostliny odstraňte, nej-
lépe spalte, vhodný je postřik rostliny
speciálními fungicidy.
EKOTIP - Je možné použít biologic-
kého boje, a to bakteriemi obsaže-
nými v chlévském hnoji. Provádí se
postřik z vyluhované hnojůvky – ta
obsahuje bakterie, které jsou přiro-
zenými predátory padlí.
CHEMICKÁ OCHRANA - postřiku
ihned po jejich výskytu přípravky
Beaton 25WP nebo Discus. 
Odumírání větví jehličnanů vli-
vem houby Kabatina thujae se
projevuje nejdříve žlutohnědým až
červeným,  později hnědým zbarve-
ním šupinových lístků a později celých
větví. Nemocné větve jsou ostře ohra-
ničené od zdravých. Na napadených
větvích  se tvoří četné oválné černě
zbarvené plodničky. Dispozici k cho-
robě zvyšuje nedostatečná výživa
vápníkem a hořčíkem. Napadány
jsou různé druhy Thuja a dále pak
Chamaecyparis a Cupressus.
OPATŘENÍ – ochranou je vylepšení
výživy stromů vápníkem a hořčíkem
Chemická ochrana – postřik pří-
pravky Dithane  M 45 nebo Dithane
DG ve čtrnáctidenních intervalech
v měsících červenec až říjen.

OPAKOVÁNÍ 
Trávník - plíseň sněžná
Je velká pravděpodobnost, že i letos
se budeme potýkat s plísní sněžnou.
Když píši tyto řádky je cca polovina
ledna, zima ještě zdaleka nekončí
a pokud bude na trávnících ležet
dlouho sníh, po jeho odtání zjistíme
bílé kruhové skvrny, které se rozšiřují
v mokvavé fleky s bělavým myceliem
– podhoubím.  Děje se tak pro nad-
měrnou vlhkost, vysokou hodnotu Ph
půdy a nedostatečné provzdušnění.
Tyto plochy je nutné provzdušnit a to
ostrými hráběmi, vyhrabané zbytky

odklidit. Dle př. Dvořáka, který celou
problematiku nastudoval byl speciální
přípravek na plíseň sněžnou Herti-
gane, kterému skončila registrace
a již nesmí být v prodeji. Stejné účin-
né látka má prostředek ORTIVA,
který má registraci jen na zeleninu
(okurky, rajčata) v návodu se o plís-
ni sněžné nedočtete, ale vzhledem
ke stejným účinným látkám je  vhod-
ný.  Na přednášce nám př. Kraus do-
poručil přípravek Dithane DG Neotec
a řídit se návodem. 

Bod B – živočišní škůdci
Plži – plíživá pohroma, opravdu se to
tak dá nazvat zvláště ve vlhkých ro-
cích zvláště pokud sousedíte s ne-
udržovanými pozemky. Na malé plže
bychom si měli dát pozor při mírné
zimě již od ledna. Ti nám likvidují ci-
buloviny např. modřence, snědky. 
EKOTIP -  Plži jsou aktivní hlavně
v noci, tím naše hledání – někdy si
připadám jak v lese na houbách, ale
bez toho příjemného uspokojení z ná-
lezu – je směrováno do podvečerních
hodin, kdy se začne stmívat, sbíráme
ručně a likvidujeme, metody jsou
známé. Můžeme těmto nezvaným
hostům přichystat malé pohoštění.
Co na ně platí je PIVO – jsme přeci
v Čechách. Do země usadíme měl-
ké misky s pivem a pak jen likviduje-
me. Pokud při úklidu zahrady najde-
te bílé korálky nebo perličky – jsou to
vajíčka plžů, ty také musíme zničit.        
CHEMICKÁ OCHRANA – granule
Ferramol obsahují fosfát železitý ničí
plžům žaludek, přestávají žrát. Gra-
nule na záhonech musíme pokropit,
aby nabobtnaly. Po několika dnech
musíme nasypat nové. 
POZOR pro majitele psů- tyto granu-
le jim velmi chutnají a pokud je zkon-
zumují je na 100% jisté, že pes zem-
ře. Proto s těmito granulemi velmi
opatrně, toto není v návodu uvedeno.  
Vytrvalí hlodavci – myši, hraboši,
hryzci na zahradě likvidují cibuloviny,
požírají zeleninu, kořeny stromů – zej-
ména mladých stromků a růží.
Při oblevách můžeme zjistit, že pod
sněhem nám zlikvidovali cibuloviny.
Pokud vidíme pouze náznak máme
možnost cibuloviny z vrchu přikrýt
perlovou tkaninou a nebo navlhčenou
jílovou hmotou v síle 1 – 2 cm. 

PREVENCE - v místech hojného vý-
skytu hlodavců sázíme cibuloviny
výhradně do košíčků, na trhu je ně-
kolik druhů i velikostí a při výsadbě
chráníme kořenový bal rostlin drátě-
ným – králíkářským pletivem.  

Bod C – špatný výběr 
Při besedě po říjnové výstavě jsme
byli poučeni přítelem  Dr. Stanislavem
Peleškou jak je důležité nejen vybrat
dobrou odrůdu ovocného stromu,
ale musíme dbát i na správnou pod-
nož, na které je odrůda naroubována.
Udělala  jsem si poznámky a tak tady
předávám jak mám zapsané  
Jabloně: podnož  J-TE-H = velmi sla-
bě rostoucí, M9 = slabý růst, nutná
opora i v dospělosti, MM106 = vhod-
ná, nejčastěji kupovaná, nepotřebu-
je oporu, M26 – trochu vzrůstnější
než M9 potřebuje oporu, A2 – vhod-
ná do málo úrodných půd a do vy-
šších poloh
Broskvoně: podnož B–VA – bro-
skvoň selektované semenáče .                            
Meruňky: podnož B–VA – broskvoň,
MY – Myrobalán = do těžších nebo
sušších půd  M –VA 1 až 4 – meruň-
ka selektované semenáče = kvalitní
půdy.
Třešně, višně: P-TU – ptáčnice
vhodné, MAH – mahalebka

Heslovitě hnojení – pochopitelně
nejlepší je kompost
JARO - hnojiva s ledkem, LÉTO –
hnojiva se superfosfáty, PODZIM
hnojiva draslo
Pokud jsou listy ve vegetaci žluté se
zelenými žilkami značí to nedostatek
železa – zálivka zelená skalice.

ORGANIZAČNÍ 
ZÁLEŽITOSTI: 
Výroční členská schůze.
Na roční období jara se všichni moc
těšíme a předzvěstí jara je také naše
výroční členská schůze, která se
bude konat v sobotu 12. 3. 2011
od 14,00 hodin v jídelně ZŠ Po-
lesná. Každý náš člen bude po-
zván, když ne přímo osobně, tak naj-
de ve schránce pozvánku.

Přednáška
Na 25. března od 16,00 hodin při-
pravujeme první přednášku spojenou
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ŠLY PANENKY SILNICÍ .....

Když mi jednou můj dávný kamarád Vašek svěřil
svůj životní příběh, nemohl jsem ho nazvat jinak

než takhle, i když neodpovídá úplně obsahu té známé
lidové písničky. S ním se totiž shoduje jen co do počtu
osob a šťastného konce, všechno ostatní jako by vy-
padlo z radia Jerevan. 

Nenašli byste v něm totiž dvě panenky, ale již odrostlé
pražské houbařky, neudál se na silnici, ale na lesní pě-
šině v jednom podbrdském polesí, nebyli tam dva mys-
livci, ale jen jeden a nepotkali je, nýbrž přistihli, jak se
chystaly vylézt na starou kazatelnu s prohnilým žebříkem.  
Bylo to v červnu roku 1992, kdy jsem se s Vaškem po-
tkal  po  dvaadvaceti letech a zcela náhodou v Mari-
ánských Lázních, kde byl právě na léčení. Známe se
vlastně z padesátých let, kdy jsme spolu ve Vysokém
Mýtě u 52. dělostřeleckého pluku kroutili své dva roky
základní vojenské služby. Byli jsme tehdy  kluci něco
přes dvacet, oba po maturitě, já na průmyslovce, on
na střední lesnické a od té doby jsme se viděli naposled
někdy v devětašedesátým roce. Pozval jsem ho do své
oblíbené sekerské hospůdky „U Růženky“, kde jsme si
po více než dvaceti letech na tu bezstarostnou dobu
rádi u piva zavzpomínali.

Ovšemže později přišla řeč i na osobní život a tak
jsem vysypal všechny ty roky na stůl a pochlubil svými
čtyřiceti lety šťastného manželství a dvěma vnučkami.
Zvědav co se dovím od něho, zeptal jsem se: „A co ty?
Jsi pořád ještě starej mládenec?“ 

Napil se a otřel si dlaní pěnu pod nosem: „Kdepak,
kamaráde, já jsem si navlík chomout už v devětašede-
sátým, ale musím říct, že kočírovanej jsem s citem
a láskou, a tak tahám rád. Měl jsem tehdy na krku už
čtyřicítku a byl pořád svobodnej, až jsem jednou potkal
v lese divoženku a už mi nebyla pomoc. Máš-li chuť si
to poslechnout, dáme si ještě pár piv a já ti to povím.“

Chuť na pivo jsem měl a na další vyprávěnku do své
sbírky taky, a tak nám Růženka přinesla další dva tu-
pláky chodovarské jedenáctky a Vašek spustil.

„Tenkrát, bylo to v září, byl u mne na pár dní švagr
Artur, manžel mý starší sestry Jarmily.
Je  to ortopéd a sloužil tehdy v měst-
skej poliklinice.  Byl hezkej teplej den
a tak mne vytáh do lesa „na entomo-
logickej špacír“, jak říkal.  Myslivec
není, ale zajímá se vobrouky a mo-

tejly, ale jen amatérsky. Ani je nesbírá, jen pořád něja-
kou tu žoužel fotí a kreslí. 

Vypravili jsme se tedy trochu výš, do dubiny, kde se
vyskytuje roháč, nosorožík, klikoroh a podobní nosatci
a paroháči. Po dvouhodinové chůzi, unavení a zpocení
jsme se posadili na hromadu kulatiny u svážné a ote-
vřeli termosku s ledovým čajem, což je Artovo oblíbený
osvěžovadlo.  Já to sice moc rád nemám, je to sladký
jako cecek a  zůstává mi to na jazyku, ale nalil jsem si
taky. A jak tak zvednu   pohárek k hubě, zmerčím tak
padesát metrů nalevo vod nás dvě ženský s košíkama,
jak zkoušej vylézt na starou nahnilou kazatelnu, co ji už
dva roky slibujou zdejší myslivci vopravit. Kruci, chtějí
si ty baby zlámat hnáty?

„Hej, hej, paní, slezte z toho chatrného žebříku!“, vo-
lám na ně. 

„Jo, to vám doporučuji i já“, připojil se švára, když
jsme se zvedli, a došli až k nim, „abych potom nemu-
sel spravoval ty vaše hezké nožky!“  

Byly to dvě docela pěkný ženský, odhad jsem je tak
na třicítky a jak se pozdějc ukázalo, moc jsem se nez-
mejlil. Poponesli jsme jejich košíky s houbami k našim
kládám, kde vděčně přijaly osvěžení z Arturovy ter-
mosky. Byly dost povídavý a tak jsme se dověděli, že
jsou z Prahy a obě šťastně rozvedený a bezdětný.
Ta vyšší a černooká je bruneta Věra a malá, drobná zla-
tovláska s očima jako dvě chrpy, Zdena. Právě její ro-
diče mají dole ve vsi vilku, kde se svou kamarádkou ob-
čas tráví víkendy. 
Povídali jsme tam nimi hrozně dlouho a když už jsme
měli zadky dřevěný jako ty borový klády pod nimi,
zvedli jsme se a táhli domů. Na rozcestí po lesem jsme
se rozloučili a rozešli, ony do vsi, my k mojí fořtovně.
Já už měl ale blondýnky adresu, číslo telefonu a slib, že
se za týden zase sejdeme. 

„Jsou to fajn holky, co?“, poznamenal po cestě Ar-
tík. „Hezký tvářičky, pěkný nohy a slušný hrudí!“

„To teda jo“, souhlasil jsem, „hlavně ta maličká, ta je
má! A navíc ty voči, modrý jako mám já!“

„Vidíš, Vašku“, plácnul  mne po ra-
meni Artur, „tos řekl zrovna jako je to v
tej písničce vo myslivcích a panen-
kách. To je přímo znamení, aby  ses vo
ni pokusil. Přece nechceš bejt pořád
sám, říkám ti to pořád. Jinak z tebe

ČTENÍ PRO RADOST

ÚNOROVÁ ZAHRÁDKA

s besedou – předpokládaný námět
vše o zahradě a ovocné stromy,
přednášející  osvědčený odborník př.
Jaroslav Kraus.  Přednáška  se koná

jako vždy v klubovně ČZS  Staroú-
jezdská 495, všichni  zájemci o dal-
ší poznatky jste vítáni, sledujte naše
vývěsní skříňky nebo internetové

stránky, kde budou podrobnosti. 

Za organizaci ČZS Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová
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ČTENÍ PRO RADOST

Vážení čtenáři, 
do únorového zpravodaje jsem si pro vás připravila vlastní recept.

Jsou to tvarohové řezy, které jsem dělala na plech o velikosti 43 x 29 cm..
Někdo nemá tak velký plech, proto vám radši uvádím rozměry. Přeji vám,
ať se vám pečení vydaří a doufám, že vám budou tvarohové řezy chutnat. 

Martina Nejtková, redakce 

Dáme si na vál mouku, cukr, vejce, prášek do pečiva a máslo a vypracujeme těsto. Potom rozehřejeme v mi-
krovlnce čokoládu na vaření  a zapracujeme jí do těsta. Těsto můžete dát na dvě hodiny odležet do chladničky. Poté
1/3 těsta dáme stranou a ze zbytku vyválíme placku a dáme na vymazaný pekáč. Kolem dokola udělejte z těsta ale-
spoň 2 cm okraje, aby se nám náplň nevylila.  Náplň si připravíte z výše uvedených ingrediencí, vše dobře vyšlehejte
metlou a poté nalijte na těsto. Nakonec na hrubém struhadle nastrouhejte na tvaroh zbytek těsta a dejte upéct. 

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

TTVVAARROOHHOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYYTTVVAARROOHHOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYY

vyroste jen starej,  nerudnej a zanedbanej dědek. Bez
ženský ruky zpustneš a bídně umřeš. Podívej se na
mne, měl jsem taky rád svobodu, ale všechno má svůj
čas, já to uznal a dneska jsem spokojenej ženáč.“

Zkrátka, abych to, Luďku zkrátil, Artovy argumenty
a rady jsem si vzal k srdci a se Zdeňkou se znovu sešel,
a to ne jenom za týden, ale ještě mockrát u nás i u ní
v Praze. Já se, člověče, zamiloval jako študent a tak jsme
se napřesrok v březnu v sedmdesátým roce vzali.

Opustila Prahu a dostala místo u nás na radnici.
Po roce se nám narodil Venda, dneska už dvaadvace-
tiletej a o dva roky pozdějc Zdenička, který je teď dva-
cet. Vobá študujou v Praze, kluk končí na technice le-
sárnu a holka je ve třetím ročníku pedagogický fakulty.

A od doby mý penze, kdy jsem musel uvolnit služební
byt v lesovně, žijeme v domku po Zdeniných rodičích. 

Takže jsem přišel, kamaráde, k hezký ženský ne-
mlich tak, jako ten myslivec v tý starý písničce. Neměla
sice na krku žádný  granáty ani dukáty, ale zato mi dala
dvě hezký děti a celoživotní lásku. 

***
A to je celý ten Vaškův životní příběh. Není na něm

nic dramatického ani pozoruhodného – tady až na tu
podobnost s tou písničkou – ale dokazuje, že „není
dobře býti člověku samotnému“ a že láska a s ní i štěstí
mohou přijít i když  už vám už dávno není osmnáct.

Luděk Ťopka

Těsto: 
700 g mouky ( ½ hladké a ½ polohrubé)
250 g moučkového cukru 
2 vejce 
1 prášek do pečiva
1 čokoláda na vaření 
300 g hery 

Náplň:
4 tvarohy
2 vanilkové pudinky 
2 vejce 
300 g moučkového cukru 
2 vanilkové cukry 
½ l mléka 

Nabízím žehlení prádla u mne doma 
P9-Koloděje 7 dní v týdnu. Za poskládaný
koš prádla si účtuju 250,- Kč, hotový
do druhého dne. Pokud máte zájem
kontaktujte mne na tel. 606 848 072.

KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť  • ooddppaadd  • ppíísseekk  • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa  • kkůůrraa
ppřřeevvoozz  ssttrroojjůů  • tteerréénnnníí  úúpprraavvyy  • nnaakkllaaddaačč

VVíítt  KKRRÁÁLL,,  ŠŠeessttaajjoovviiccee,,  vviittkkrraall@@vvoollnnyy..cczz

602 260 264

PLACENÁ INZERCE

Koncert Společná věc 2011 – 2. 3. v Říčanech. Zveme vás na unikátní koncert Tomáše Pfeiffera, který rozeznívá Vodnářský zvon. Zkuste vstoupit
do jedinečného světa rezonance, tajuplných tónů, které dle odkazu pradávných generací pomáhají harmonizovat celou bytost. To vše provází jedinečná parabolická filmová
projekce s 3D efektem. Koncert se koná 2. 3. 2011 v 19.00 hodin v Městském kulturním Středisku Říčany, 17. listopadu 214, vstupenky v ceně 140,- a 100,- (studenti, ZTP,
děti, důchodci) si můžete zakoupit v Městském kulturním středisku Říčany tel.: 323 602 456 nebo  se slevou objednat na www.dub.cz, dále info na tel.: 606 585 719.



� ZATEPLOVÁNÍ certifikát, reference

� ODVLHČOVÁNÍ ZDIVA A TERÉNU
� ZEDNICKÉ PRÁCE
� REKONSTRUKCE, PLOTY
mob. 603 505 987, stavebni-firma@seznam.cz 
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NEPOSEDA o.s. nabízí individuální doučování
matematiky, českého, anglického, německého jazyka
(po dohodě i jiných předmětů) pro žáky ZŠ i SŠ.
Doučování probíhá v ZŠ Běchovice. 
Více informací na www.neposeda.org nebo na 
tel. 733 685 911, e-mail: vzdelavani@neposeda.org

HLEDÁM ZDRAVOTNÍ SESTRU -
DŮCHODKYNI NA 4 HODINY DENNĚ
DO ORL AMBULANCE V KLÁNOVICÍCH.
KONTAKTNÍ TELEFON 281 863 992

HLEDÁME SPOLEHLIVOU PANÍ 
na úklid rodinného domu v Klánovicích
a pomoc s péčí o seniora (ohřátí jídla, drobné
nákupy, apod.). Každý všední den 830-1300, 
výhledově možná i více. Telefon 603 521 168

OD 5. 3. ZÁČÍNÁME OD ZAČÁTKU

zážitkové kurzy vazby
další kurzy uměleckých řemesel

informace na www. kvetiny-darky.eu,
nebo na tel 776 090 856

V ÚNORU 
POKRAČUJÍ
KURZY VAZBY KVĚTIN

OPRAVY, ÚDRŽBA – HODINOVÝ MANŽEL.          Potřebujete:
- Kompletní elektroinstalaci, vyměnit, instalovat nebo přemísti el.zásuvky, vypínače?
- Připojit osvětlovací tělesa v interiéru i v exteriéru, zahradní svítidla včetně vedení?
- Vyměnit přívodní kabely k domácím spotřebičům?
- Sestavit zakoupený nábytek?
- Připevnit poličky, garnyže, pověsit obrazy?
- Drobné stavební práce, sádrování děr a tmelení trhlin ve stěnách i stropech?
Nebo jiné drobné i větší opravy v domácnosti?
Stačí jen zavolat a domluvit se!                                    Mobil: 737 800 126

DROBNÁ ÚDRŽBA – HODINOVÝ MANŽEL
Provedu kompletní údržbu bytů, domů a zahrad 

• montáže nábytku • řezání a štípání dřeva 

• úklid a odvoz odpadu • čištění bazénů

• zednické a SDK práce • kompletní údržba zahrady

Daniel Matějovský, 

Novosibřinská 876, Újezd nad Lesy 

Tel: 602 328 590

e-mail: matejovsky-mhmont@seznam.cz 

NA KLÍČSTAVEBNÍ PRÁCE

MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

� �
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NOVÁ SLUŽBA - manikúra, pedikúra,
nehtová modeláž - komplexní péče

o ruce a nohy až k Vám domů -
L.Mrvíková, tel: 774 830 116, 

více na www.lmbeauty.cz

STARÁ LIDOVKA ZA LIDLEM

NOVĚ OTEVŘENA!

NOVÝ SORTIMENT 
ZBOŽÍ 

DĚTSKÉ, PÁNSKÉ, 
DÁMSKÉ, 

PAPÍRNICTVÍ, 
ŠKOLNÍ POTŘEBY

LIDOVÉ CENY ZŮSTÁVAJÍ
NOVĚ OTEVŘENO OD 1.2.2011

Mytí oken, čištění koberců

ÚKLID DOMÁCNOSTI
www.uklid-hospodyne-praha.cz

603 452 284

Autoškola Úvaly (Horoušánky) Martínek 
zahajuje kurz v řízení motorových
vozidel sk. „B“. Platba na splátky 
Tel: 607 761 383, 281 982 803 

NEMOCNICE V ŘÍČANECH  PŘIJME
DO PRACOVNÍHO POMĚRU STANIČNÍ SESTRU

PRO CHIRURGICKÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ,
NA JEDNOSMĚNNÝ  PROVOZ.

PODMÍNKOU JE ÚSO + REGISTRACE A PRAXE
V CHIRURGICKÉM OBORU. PSS A DALŠÍ

VZDĚLÁNÍ – VÝHODOU. KONKRÉTNÍ PODMÍNKY
PRACOVNÍHO POMĚRU RÁDA SDĚLÍM OSOBNĚ.

ALENA ŠAŠKOVÁ, HLAVNÍ SESTRA 
NEMOCNICE ŘÍČANY A.S. TEL. 323 627 549
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí 

na odměňování některých osob z řad zdravotnictví 
/protislužba/, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny 

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
SECHTER s.r.o., Újezd nad Lesy

Tel.: 608 426 200, e-mail: Sechter.sro@seznam.cz
• Sádrokartonové systémy, podhledové systémy
• Půdní vestavby a malby, prostorové konstrukce
• Skleněné příčky a skleněné sprchové kouty

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

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

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
od oprav až po realizaci kompletních nových rozvodů,
včetně dodání požadovaných zařizovacích předmětů

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

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

ÚČETNICTVÍ NA MÍRU
Kompletní účetní a daňový
servis, mzdy, zastupování

na úřadech či jen dílčí
pomoc při uzávěrkách 
a daňových přiznání. 
Individuální přístup.

Bc. Jana Mynářová  
T: 777 928 990

E-mail: 
MynarovaJ@seznam.cz

http://dumfinance.sweb.cz/

Chtěli by jsme touto cestou upozornit své stálé zákazníky

KVĚTINÁŘSTVÍ-JASMÍNna informaci, že

od 27. 3. 2011 ZAVÍRÁME, RUŠÍME svojí pobočku
na Blatově v Újezdě nad Lesy. NADÁLE všechny zákazníky velice

rádi UVÍTÁME, OBSLOUŽÍME, PORADÍME v KVĚTINÁŘSTVÍ
JASMÍN (u Penny Marketu v Újezdu n.L.), které

bude nadále k vašim službám stále 7 dní v týdnu otevřeno.
Otevírací doba: PO-PÁ  8-19.30 h., SO-NE 8-17 h.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaší návštěvu.
Květinářství-Jasmín, Újezd n.L.

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

A JINÉ ZEDNICKÉ PRÁCE.

TEL. 776 015 558
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz

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

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169

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

Vedení účetnictví a daňové evidence
Zpracování mezd a vedení personalistiky

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2010
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

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

sm
lu
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"Komplexní zpracování daňové evidence, vedení
účetnictví, mzdová agenda, evidence DPH,
silniční daň pro OSVČ, malé a střední firmy.
Připravíme daňové přiznání, přiznání k DPH
(měsíční, čtvrtletní), mzdy, přehledy o zdravotním
a sociálním pojištění, výpočet mzdy, zaúčtování,
výkaz odvodu daně. Poradenství. Úspěšně
poskytujeme dotační poradenství z EU. 
Grant Consulting, s.r.o.,
prochazkova@granty-dotace.cz, 602 566 574, 
Technologický park, Podnikatelská 553, 
Běchovice - Praha 9."

VÝUKA - HUDEBNÍ NÁSTROJVÝUKA - HUDEBNÍ NÁSTROJ
www.pavelhokr.cz

�� učíme se hrát pro vlastní potěšení,
koncertujeme 2x ročně

�� hrajeme písničky, které si vybíráte
- žádné stupnice ani etudy

HRAJEME NAPŘ.: NENÍ NUTNO, HOLUBÍ
DŮM, HŘÍŠNÁ TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, ČÍM TO
JE, SEVERNÍ VÍTR, SPOMAĽ, VODA ČO MA
DRŽÍ NAD VODOU, LISTEN TO YOUR HEART,
MAMMA MIA

místa výuky: Újezd nad Lesy, Vinoř, Zbraslav,
Rudná, Černošice, Zdiby, Jesenice, Říčany a další

informace a přihlašování: 
e-mail: pavelhokr@volny.cz, 
tel.: 608 745 262 (Zdeněk Švehla)

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 tzv. na klíč

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM

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)

Law consulting
Expert na právní vztahy 

k nemovitostem

Jistota při prodeji 
Vaší nemovitosti

Telefon: 603 435 950
e-mail: lawconsulting@seznam.cz
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ÚÚjjeezzddsskkýý  zzpprraavvooddaajj – měsíčník. VVyyddáávváá:: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. AAddrreessaa  rreeddaakkccee::  MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
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DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA  VŽDY 14. V MĚSÍCI

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

phone.újezd.net

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


