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„Představa o nutnosti chytrácké diplomacie se přežila; lidé počínají chápat, že lež je hloupá a zbytečně
komplikuje a zdržuje jednání. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.“ TGM
V březnu si připomínáme narození velkého muže naší novodobé historie – Tomáše Garrigue Masaryka.
Srdečně vás zvu na tradiční vzpomínkové setkání.

Pavel Roušar, starosta

Zapojme se do kampaně Hodina Země.
Celosvětový happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel
v sobotu 31. března 2012 od 20: 30 do 21: 30 hodin. Tento jednoduchý, ale
přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem, že věnujeme pozornost
ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu.
Celosvětově akci pořádá WWF, největší mezinárodní organizace pro ochranu
přírody, koordinaci v České republice zajišťuje Ekologický institut Veronica.
Více informací na www.hodinazeme.cz a www.earthhour.org

zdroj: Ekologický institut Veronica

S koncem uplynulého roku skončila
pro újezdské Taekwondo jedna výji-
mečná kapitola, ale zároveň odstar-
tovala nová etapa v historii klubu SK
Kangsim Dojang. V tomto roce slavil
Kangsim nejen 10. výročí své exis-
tence, ale také spoustu týmových
i individuálních úspěchů.
K příležitosti oslavy výročí jste mohli
zhlédnout nejen klasickou exhibici
spojenou s náborem nových členů,
kterou zde pořádáme již od roku na-
šeho založení, ale v průběhu dne jste
měli možnost být součástí zábavné-

ho a naučného programu, odpoči-
nout si nebo strávit příjemný den
s rodinou.
Újezdský klub se již několikátým
rokem věnuje sportovnímu zápasu
kyorugi na profesionální úrovni a za
posledních pár let si vydobyl jméno
jednoho z nejúspěšnějších v České
republice. V nejprestižnějších soutě-
žích týmů (Taekwondo extraliga a Ná-
rodní taekwondo liga mládeže) jsme
po urputných bojích a těžce vydře-
ných bodech dosáhli v obou katego-
riích na skvělou druhou příčku. Toto

umístění je v konkurenci týmů z celé
republiky opravdu velký úspěch a již
několik let se nám daří držet újezd-
ské taekwondo na předních příčkách
v těchto soutěžích.
Jak už bývá jeho dobrým zvykem,
Kangsim i v minulém roce měřil své
síly se zahraničními kluby světové
úrovně. Ve větším počtu se ukázal na
chorvatském tatami nebo například
vyslal svého zástupce do kvalifikace
na letní olympijské hry v Londýně
2012.

Pokračování na str. 5

Újezdské taekwondo opět na předních příčkách

Vážení čtenáři Újezdského zpra-
vodaje,
jsem rád, že o práci Úřadu a pro-
bíhajících změnách začínají do
Zpravodaje pravidelně psát ve-
doucí jednotlivých odborů či ko-
legové z Rady. Považuji to za
první krok nejenom k převzetí
zodpovědnosti za práci v jednot-
livých odborech, ale také k lepší
komunikaci s občany.
Dozvědět se více o práci úřadu
můžete také na výstavě v Újezd-
ském muzeu. Výstava na téma
Veřejná správa v naší městské
části potrvá do 17. března a bližší
informace naleznete uvnitř čísla.
Jednu odpověď výstava dala již
během své přípravy. Většina opo-
zičních zastupitelů nebyla ochot-
na tuto výstavu podpořit ani
dodáním fotografie či krátkého
textu představujícího sebe nebo
důvody, proč v komunálních vol-
bách kandidovali. Brázda mezi
koalicí a opozicí je v současné
době natolik široká, že i obyčejná
fotografie zastupitele na výstavu
nebo webové stránky je pro
mnohé zastupitele nepřekonatel-
ným problémem.
Na druhou stranu - výstava na fo-
tografiích zastupitelů nestojí. Jen
o něčem vypovídá. Vypovídá
o dnešní době, lidech a dlouhé
cestě ke spolupráci, která je ještě
před námi.

Pavel Roušar, starosta

V minulých dnech došlo na hlavní
křižovatce u Polyfunkčního domu
LEVEL k přepojení hlavního řadiče
semaforů a k úpravě dopravního ří-
zení křižovatky. Zatím ne zcela opti-
malizovaný provoz přinesl v prvních
dnech řadu nepříjemných situací,
které jak doufáme v průběhu násle-
dujících týdnů budou odstraněny. Ří-
zení nyní probíhá ve zkušebním pro-
vozu, ve kterém se veškerá data vy-
hodnocují a pomůžou optimálnímu
nastavení. Jaké důvody vedly k této
změně?
Bezpečnost chodců a řídičů a na
druhé straně snaha optimalizovat in-
tervaly s ohledem na denní dobu
a různé dopravní situace.
V rámci projektu Bezpečně do škol
byly analyzovány nejnebezpečnější
místa pro děti na jejich cestě do škol.
Na prvním místě, nejhorším, byla vy-
hodnocena právě tato křižovatka.
Dopravní komise společně s doprav-
ními inženýry navrhla a postupně
realizuje plán „rekonstrukce“ této
křižovatky v několika postupných
etapách.
V první etapě došlo k doplnění svě-
telné signalizace pro chodce – pa-
náčků, kteří upozorňují odbočující
řidiče na přecházející chodce.
V druhé etapě došlo k výměně již sta-
rého řadiče křižovatky na nový, plně

HODINA ZEMĚ 2012

Magistrát rozhoduje
o golfu v Klánovickém lese

Blahopřání ke Dni učitelů

Pouze do 12. března se mohou občané vyjádřit k řízení EIA, které
investor golfového hřiště v Klánovicích nově zahájil na Odboru
ochrany prostředí MHMP.
Výsledek procesu EIA je klíčový pro průběh dalších řízení, která stále pro-
bíhají. Les je to nejcennější, co naše městská část má. I vaše účast v procesu
EIA podpoří veřejný zájem na zachování jeho celistvosti.
Více informací, jak se občané mohou do řízení zapojit, naleznete na webo-
vých stránkách úřadu nebo na podatelně.

Milé učitelky a učitelé,
ke Dni učitelů bych rád poděkoval těm, kteří se podílejí na výchově dětí
a svou prací podstatným způsobem ovlivňují kvalitu příští generace.
V naší městské části máme štěstí na výrazné osobnosti učitelů a vychova-
telů. Ti starší zůstávali a zůstávají i po ukončení své pedagogické činnosti
aktivní a obohacovali a obohacují Újezd svými znalostmi a moudrostí. Ti
mladší věnují obrovskou energii svým žákům a svěřencům a mnozí z nich se
zapojují do práce ve prospěch Újezda.
Vám všem, kteří jste se hlásili a hlásíte k odkazu Jana Ámose Komenského,
patří moje poděkování a blahopřání k svátku.

Pavel Roušar, starosta

Oslava 162. výročí narození
našeho prvního československého prezidenta

T. G. Masaryka.
se koná ve středu

7. března 2012 v 16:00 hodin
u pomníku v parku před Masarykovou ZŠ.

Srdečně zve

MČ Praha 21
Újezd nad Lesy

RNDr. Pavel Roušar

ZO ČZS
Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

automatizovaný, dálkově řiditelný
a hlavně programovatelný.
V následující, současné etapě do-
chází ke změně dopravního režimu,
kdy v různých denních dobách je
upravena délka průjezdu některých
směrů a zároveň kvůli bezpečnosti
chodců je otevřen vždy pouze jeden
směr na hlavní ulici. Odbočující auta
mají větší přehled nejen v křižovatce,
ale zejména při průjezdu bočních
přechodů. Nastavení křižovatky není
v současné době optimální, přesto
jsou provozní data zaznamenávána,
budou vyhodnocena a řízení křižo-
vatky upraveno.
Poslední fází je plánovaná komplexní
rekonstrukce celé křižovatky s do-
plněním dvou odbočovacích pruhů,
které zajistí větší průjezdnost. Nyní
je zpracovávána studie proveditel-
nosti, současně městská část shání
finanční prostředky na projekt.
Dopravní komise navrhla plán, aby
veškeré řadiče na našem průjezdním
tahu byly programovatelné a propo-
jitelné, aby bylo dopravní situaci
možné sladit v rámci celého Újezda.
Součástí kompletního řešení jsou
i dva měřiče rychlosti, které v bu-
doucnu zpomalí průjezd automobilů
naší městskou částí.

z informací ÚMČ, Dopravní komise
a ELTODO dopravní systémy s.r.o.

Nové nastavení semaforů
na křižovatce

Zápis do mateřských škol
v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

na školní rok 2012–2013
Vydávání přihlášek 28. 3. 2012 14:00–18:00 hodin
Přijímání přihlášek 4. 4. 2012 14:00–18:00 hodin
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Informace z úřadu

Od 1. 1. 2012 došlo k převodu veške-
rých sociálních dávek z odboru so-
ciálních věcí ÚMČ Prahy 21 na pra-
coviště Úřadu práce, které má sídlo
v prostorách místního úřadu.
Pracovnice odboru sociálních věcí,
které v loňském roce zastávaly agen-
du pomoci v hmotné nouzi, příspěv-
ku na péči a dávek pro zdravotně pos-
tižené občany, vypomáhaly svými
zkušenostmi a znalostí problematiky
v prvních týdnech letošního roku
pracovnicím Úřadu práce. Poskyto-
valy ve zvýšené míře občanům pora-
denství ohledně nově zavedených
dávek a pomáhaly jim se v novém
systému orientovat. Občany, kteří
si nemohli žádosti na dávky osobně
vyzvednout (z důvodu svého zdra-
votního stavu) ochotně pracovnice
sociálního odboru navštěvovaly
v domácnosti, žádosti jim pomáhaly
vyplnit a předávaly je zpět pracovni-
cím Úřadu práce.
Oddělení pečovatelské služby při-
pravuje podklady pro vydání infor-
mačního letáku pro občany.

Zpracovala
Bc. Radka Lipanovičová,

vedoucí odboru sociálních věcí

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany
Újezda zdarma

V pondělí dne 5. března proběhne v Újezdě mobilní sběr nebezpečného
odpadu, kde můžete odevzdat zdarma baterie, akumulátory, nádoby od
sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teplo-
měry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací pří-
pravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců,
plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

1. Druhanická x Staroújezdská 15:00 - 15:20
2. Novosibřinská x Toušická 15:30 - 15:50
3. Zalešanská x Lomecká 16:00 - 16:20
4. ul. Rohožnická (u Alberta) 16:30 - 16:50
5. Velimská x Klešická 17:00 - 17:20
6. Holšická x Sulovická 17:30 - 17:50
7. ul. Novolhotská (u zastávky) 18:00 - 18:20
8. Bělušická x Netušilská 18:30 - 18:50

pozn. Ostatní termíny nejsou stanoveny, protože nebylo ukončeno výběrové
řízení na svozovou firmu.

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.
Dne 3. 4. 2012 od 8:00 do 11:00 hod bude zaparkovaná před místním úřa-
dem dodávka Pražské plynárenské, kde si můžete vyřídit potřebné záležitosti
související s odběrem plynu. Podrobné info se dozvíte na tel: 267 175 174, 202.

Velkoodběrové kontejnery
10. března Rohožnická
kolem 9:30 hod Dědická x Ranská

24. března Čenovická x Pilovská
kolem 9:30 hod Lomecká x Zaříčanská

Odkládejte: Nepatří:
starý nábytek/ skříně, postele, stavební odpad, suť, pneumatiky,
stoly, židle, křesla, koberce, lednice, autobaterie, barvy, ředidla
linolea, matrace, elektrotechnika a jiné nebezpečné odpady,
(pračky, videa, radia, umyvadla, odpad ze zahrady
záchody)

Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 21 obdržel dne 7. 2. 2012
na vědomí oznámení Správy želez-
niční dopravní cesty, státní organi-
zace, Správy dopravní cesty střední
Čechy o kácení stromů podél želez-
niční tratě v úseku od ČOV po ná-
draží Klánovice v souladu s ust. zák.
č. 266/1994 Sb., v pl. znění a zák. č.
114/1992 Sb., v pl. znění. Dne 13. 1.
2012 došlo k pádu stromu do dráhy,
dne 26. 1. 2012 bylo svoláno místní
šetření za účasti OOP MHMP, LČR
a SŽDC. Byly vytipovány stromy,
které jsou např. v náklonu, mají jed-
nostranně rostlé větve a zasahují do
trakčního vedení a po jejich ořezu by
zbyl jen holý kmen, stromy na hra-
nici životnosti – zejména břízy a to-

Začátkem listopadu byla podepsána
smlouva se společností Proxima a.s.
na stavbu „Přístavba budovy ÚMČ
Praha 21“, která bude využita pro
přestěhování služebny Policie ČR.
Následně po podpisu smlouvy byly
zahájeny stavební práce.

Živnostenský odbor uklidňuje
Průběžná informace pro podnikatele, že jim dle návrhu odpadne admi-
nistrativní zátěž je vždy přijímána podnikateli velmi kladně. S připravo-
vanou velkou novelou Živnostenského zákona, která má vstoupit
v platnost od 1. 1. 2013 přijdou i změny. Mezi hlavní změny patří násle-
dující povinnosti podnikatelů, jejichž změnou by mohlo dojít ke snížení
administrativní zátěže podnikatelů: jedná se zejména o:

Povinné označování provozoven podnikatelského subjektu podnikajícího
na základě živnostenského oprávnění identifikačním číslem provozovny
a povinnost toto číslo dále běžně používat.

Oznamování změn údajů podnikatele, které oznámil vůči správě sociál-
ního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně,
prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM).
Povinné oznamování změny adresy místa podnikání podnikatele při sou-
časné změně jeho bydliště, jedná-li se o totožné adresy.

Ing. Zuzana Voříšková, vedoucí ŽO

Provozujete-li svou živnost
v samostatně vytápěné provozovně
NEZAPOMÍNEJTE na kontrolu Vašeho zdroje vytápění s odvodem spa-
lin a to nejen pouhým okem, ale především autorizovanou osobou
(seznam viz www.skcr.cz/?page=mmz), 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 oprávněnou osobou změřit účinnost spalování
a zkontrolovat spalinové cesty. Oprávněná osoba o měření, hodnotách
a dalších zjištěních vyhotoví protokol ve dvou originálech. Jeden si za-
kládáte na provozovně pro případ kontroly a jeden zasíláte na odbor ži-
votního 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.

referent OŽPD Martina Kopecká

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
- polygrafická činnost,
- výroba farmaceutických přípravků
- pily, výroby nábytku a dřevěných konstrukčních desek, truhlárny

a jiné opracování dřeva o roční spotřebě materiálu do 150m3

- brusírny s elektrickým příkonem 100kW
- úprava a zpracování kameniva a recyklační linky do výkonu 25m3/den
- čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou do 2000 ekviva-

lentních obyvatel, nebo do 50m3/den
- kovárna se spotřebou energie do 1MW
- udírny do 1000kg výrobků/den

NEZAPOMEŇTE podat oznámení pro malý zdroj znečišťování ovzduší
na té městské části, kde se provozovna nachází nejpozději do 31. 3. 2012!
Formulář pro provozovny v Újezdě nad Lesy je k dispozici u nás na OŽPD
nebo na stránkách www.praha21.cz
Patříte-li ke středním zdrojům (máte příkony či výkony vyšší než uve-
dené musíte podat oznámení na stránkách www.ispos.cz

referent OŽPD Martina Kopecká

poly a stromy zdravotně poškozené.
Bylo přihlédnuto i k tomu, že trať
prochází mokřady a stromy mají
zhoršenou stabilitu. Jedná se o dře-
viny, které představují ohrožení bez-
pečnosti provozu na dráze. Tyto
stromy byly označeny. Bylo dohod-
nuto, které stromy budou prořezány
v době vegetačního klidu. Rozhodo-
vat o kácení některých stromů bude
OOP MHMP, na některé stromy se
vztahuje ust. zák. č. 266/1994 Sb.,
o drahách, v pl. znění (§10) a některé
stromy budou káceny dle lesního zá-
kona (§22). Práce budou probíhat při
výluce provozu na dráze.

Vladimíra Kozáková,
OŽPD ÚMČ Praha 21

Přístavba budovy ÚMČ Praha 21

Prosinec 2011

Únor 2012

U železniční tratě se bude kácet
Oznámení o kácení stromů u železniční tratě Česká

Třebová – Kolín – Praha, ž. km 394,2 – 392,6

Vzdělávací semináře pro zastupitele
„Rád bych přispěl ke zlepšení atmosféry našich schůzí
Zastupitelstva MČ Praha 21. Mrzí mě, že naše schůze ne-
jsou kooperativní, nejsou ani žádným soubojem volebních
programů či pokusem o jejich průnik. Naše osobní hašte-
ření přenášíme na občany a z našich schůzí se postupně
stává aréna.“,
napsal v úvodu osobního dopisu zastupitelům starosta
Pavel Roušar. Zároveň je pozval na sérii vzdělávacích se-

minářů s tématy, které souvisejí s výkonem funkce zastupitele. Prvním té-
matem je samotný jednací řád zastupitelstva, ke kterému bylo na posledním
jednání zastupitelstva mnoho nejasností. Budou diskutovány i případné
návrhy na doplnění jednacího řádu tak, aby byl opozici i veřejnosti poskytnut
adekvátní prostor pro zodpovězení všech dotazů. Další semináře budou
zaměřeny na strategické plánování, místní Agendu 21 nebo práva zastupitelů
a občanů. Tyto vzdělávací semináře jsou určeny zastupitelům a jsou ne-
veřejné.
Vzdělávací cyklus pro veřejnost radnice připravuje s komisemi Rady.

Odbor
sociálních věcí

V listopadu a prosinci loňského roku
stavební činnosti počasí vyloženě
přálo, proto se podařilo provést za-
pažení a výkopy stavební jámy, pod-
chycení stávající budovy a betonáže
ochranných vrstev izolací spodní
stavby.

V lednu a únoru nám však již stavba
trochu „zamrzla a zasněžila“. Z klima-
tických důvodů byly práce přeru-
šeny. Až počasí dovolí, tak se na pří-
stavbě bude pokračovat.

RNDr. Soňa Beroušková,
vedoucí Odboru majetku a insvestic

Masarykova ZŠ
pořádá v sobotu 24. 3. 2012

od 9 hod
Den otevřených dveří
Ve školní budově II. st.

Polesná 1690, Újezd nad Lesy

Úřad Městské části Praha 21 hledá v Újezdě nad Lesy
k pronájmu vhodné prostory o minimální velikosti 150 m2

pro zřízení detašovaného pracoviště mateřské školy.
Nabídky posílejte na adresu úřadu:
MČP21 Starokolínská 260, 190 16 Újezd nad Lesy, Praha 9
nebo mailem: podatelna@praha21.cz
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aneb unifikace registrů, evidence
a agend informačního systému HMP
V roce 2008 rozhodl magistrát hl. m.
Prahy o vytvoření jednotného infor-
mačního systému pro všechny MČ
v Praze. Projektový záměr byl nazván
Unifikace registrů, evidence a agend
informačního systému HMP a jeho
účelem bylo sjednocení a standardi-
zace datového fondu v rámci Hlav-
ního města a zajištění jeho efektiv-
ního využívání a tím úspora doposud
vynakládaných prostředků.
MČ Praha 21 se k projektu připojila,
po dlouhých jednáních a přesvědčo-
vání ze strany MHMP, podpisem
smlouvy s MHMP v červnu 2009.
Výhodou celého projektu bylo, že veš-
keré náklady jak s implementací, tak
školením platil MHMP. Od tohoto
data začalo intenzivní školení všech
pracovníků úřadu. Prvním a nejdůle-
žitějším krokem bylo zavedení spi-
sové služby. Název zní jednoduše, ale
systém se zaváděl celý rok tak, aby

fungoval spolehlivě a efektivně. Přes
počáteční potíže všichni e-spis zvlád-
li. Obnáší nejenom vyřizování pošty,
ale provází veškeré spisy zpracová-
vané úřadem po celou dobu jejich
existence až po archivaci. Generuje
hlavičkové tiskoviny, tiskne obálky
a hlavně nemůže založené spisy
ztratit. V tomto systému se také zpra-
covávají materiály pro radu a zastu-
pitelstvo. V průběhu roku 2010 jsme
pokročili k agentovým systémům tzv.
Agendio/Proxio. Začali jsme v I. etapě
vytvořením personální databáze,
nutné k zavedení dalších modulů.
Postupně jsme implementovali mo-
dul objednávek, smluv, evidence
majetku, evidence psů, evidence
subjektů, evidence soudních sporů,
registr ekonomických subjektů, regi-
str obyvatel a zpracování přestupků.
I. etapa skončila v polovině roku 2011
a začala běžet II. etapa implementa-
ce obnášející, lovecké a rybářské líst-
ky, obecně prospěšné práce, stavební

a speciální stavební řízení, sociálně
právní ochrana dětí, veřejné zakázky
a vymáhání pohledávek. Tímto má
být završen celý systém, implemen-
tovaný po dobu takřka tří let a úřad
se stal na systému závislý. Jaké ale
bylo naše překvapení, když jsme se
dozvěděli, že MHMP má na úhradu
těchto služeb vyčleněné prostředky
pouze do konce března 2012. To by
znamenalo, že MČ by musela nadále
veškerý servis platit sama, na což
nemá vyčleněné finanční prostředky
a navíc MHMP uzavřel s dodavate-
lem takové platební podmínky, které
by naše MČ nemohla, vzhledem k ome-
zeným prostředkům, akceptovat.
Pokud nebude MHMP nadále tyto
systémy financovat, přijde nazmar
několikaletá práce stovek úředníků,
stamilionové částky přijdou vniveč
a my se vrátíme k našim starým ta-
bulkám a knihám.

Saitz Vladimír,
tajemník úřadu MČP 21

Jak se v tom vyznat ...

Komise životního prostředí (dále jen KŽP) v rámci
své činnosti pracuje s Odborem životního prostředí
a dopravy P21 (OŽPD) na definování veřejného pro-
storu a právního základu pro zapojení aktivit
občanů do péče a údržby obce tak, aby se obec
postupně stávala úpravnější.

Rozpočet obce je a bude i nadále omezený. V loň-
ském roce OŽPD zpracoval pasportizaci (evidenci)
zeleně a zeleň byla rozdělena do kategorií podle
stupně významnosti její veřejné funkce a tomu
odpovídající intenzity údržby. Řadu ploch posled-
ní kategorie významnosti není a nebude zdaleka
možné obhospodařit stejně intenzivně, jako kate-
gorii nejvýznamnější. Přitom naše okolí v každém
místě, kde žijeme, je naší společnou vizitkou, bez
ohledu na to, jak je lokalita veřejně exponovaná.
V KŽP hledáme cesty k motivaci a poděkování ob-
čanům, kteří se starají o zeleň nejen za svými
ploty, ale i před nimi, tedy „na obecním“.
Dobrovolnická spolupráce umožní rozšířit rozsah
péče a také pestřejší řešení zelených prostor.
Zároveň je ale nutné dodržovat zákon a proto

stejně jako jsem Vás informovala
o existenci „OTEVŘENÉHO DOPISU“
panu starostovi na téma konkurzů
na pozice ředitele ZŠ a ředitelek dvou
MŠ, ráda bych Vás touto cestou in-
formovala o existenci PETICE, která
se týká záměru obce slučovat MŠ do
jednoho subjektu.
V první řadě bych ráda vysvětlila,
proč jsme ještě s dalšími rodiči zvolili
formu petice, která je nátlakovým ná-
strojem. Hlavní roli v tomto ohledu
hraje souhra událostí. První z nich je
vyhlášení konkurzů na ředitelská
místa místních školských institucí,
respektive okolnosti, za jakých k nim
došlo – tedy opakované uvádění myl-
ného důvodu pro konkurzy (školský
zákon), chybné – předčasné vyhláše-
ní konkurzů, které v nás vyvolalo
dojem, že MÚ má nějaký důvod spě-
chat, na počátku neuvádění skuteč-
ného důvodu (který je nyní již trans-
parentně prezentován a považujeme
jej za naprosto legitimní) a v nepo-
slední řadě i průběh Veřejného fóra
ve středu 18. 1. 2012 v sále ZŠ, kam
jsme přišli otevřeně diskutovat, ale
připravený program (který mimo-
chodem neodpovídá dle našeho ná-
zoru pojmu „fórum“) a způsob mode-
rování nám v tom zabránil. Zároveň
jsme způsobem, jakým pan starosta
na fóru prezentoval důvody pro kon-
kurzy, byli utvrzeni v tom, že nemá-
me důvod věřit tomu, že vedení obce
jedná s občany otevřeně a pravdivě.
Pravda je, že reakce na obou stra-

Vážené čtenářky a vážení čtenáři
Újezdského zpravodaje,

nách byly a možná ještě trochu jsou
podmalované emocemi a klidnější
průběh by jistě věci jen prospěl.
Petice byla připravena večer před ko-
náním Veřejného fóra, na kterém jsme
se chtěli s ostatními rodiči – členy pe-
tičního výboru rozhodnout, zda ji po-
užijeme či nikoliv. A fakt, že jsme ne-
dostali prostor k položení otázek, které
nás trápí – a že jsme tudíž na ně ne-
dostali odpověď buď vůbec anebo
dostali z našeho pohledu v podobě
jakéhosi zastíracího/úhybného ma-
névru, nás přivedl k rozhodnutí
petici použít.
Vlastní petice není namířena k tomu,
nutit vedení obce k nějakému kon-
krétnímu rozhodnutí ve věci záměru
slučování místních MŠ. Je celá konci-
pována tak, abychom dosáhli větší
transparentnosti a otevřenosti radni-
ce při komunikaci o tomto záměru,
o jednotlivých argumentech, o pro
a proti a v neposlední řadě o tom,
čím je vedeno budoucí konečné roz-
hodnutí RMČ v této věci. Naším cílem
bylo a je zejména zajistit, aby se na
tomto důležitém procesu (rozhodo-
vání o budoucnosti MŠ v naší obci)
účastnili i zástupci rodičů dětí, zá-
stupci veřejnosti, kterým není lhos-
tejné fungování místních školských
institucí. V současné chvíli je situace
taková, že jedna členka petičního
výboru byla navržena na členství
v pracovní skupině vytvořené k ana-
lyzování pro a proti slučování MŠ,
jedna členka byla navržena Radou

MČ na předsednictví nově vytvořené
komise pro výchovu a vzdělávání
a další členka petičního výboru byla
navržena na členství v této komisi.
Doufáme, že naše práce bude pro-
spěšná všem, kteří mají zájem a chuť
věnovat se problematice školských
institucí v Praze 21. Rádi bychom
v tuto chvíli především důsledně zve-
řejňovali veškeré zápisy, závěry z jed-
nání ať už pracovní skupiny nebo
komise výchovy a vzdělání, aby každý,
kdo o téma má zájem, měl zcela volný
přístup k informacím. Protože jsme
v petičním výboru všichni rodiče dětí
– ať už „školkových“ nebo „školních“,
naším jediným cílem v tuto chvíli je
hájení jejich zájmů tak, jak nejlépe do-
vedeme. Snad se nám to společně
s vedením obce a hlavně společně
s veřejností podaří.
Závěrem je důležité poděkovat všem,
kteří nám vyjádřili podpisem petice
podporu, za krátkou chvíli byla pe-
tice podepsána 400 občany naší MČ.
Petice byla předána ÚMČ Praha 21
dne 10. 2. 2012.
Poznámka na závěr: mé předsednic-
tví v Komisi vzdělávání a výchovy
bylo projednáváno již na počátku
podzimu loňského roku, takže mé
navržení na předsednictví není re-
akcí na mou angažovanost v součas-
ných akcích rodičů v oblasti školství
(Otevřený dopis, Petice), ale spíše po-
tvrzením návrhu navzdory těmto
krokům.

Kateřina Šmatláková,
Lucie Ponicová, Šárka Zátková

Vítaná péče o „předzahrádky“
žádáme majitele, aby vegetaci podél komunikace
udržovali ostříháním, případně i odstraněním
přerostlých dřevin zasahujících do komunikace
nebo bránícím bezpečnému výhledu při vjezdu
na silnici. Přesně viz § 15 a § 33 zák. č. 13/1997 Sb.
Stejně tak je nutné odstranění pevných překážek
(kameny, květináče, tyče, aj.) umístěných bez po-
volení na místních komunikacích v MČ P21 (§ 29
zák. č. 13/1997 Sb).
V rámci prostoru ponechaného nám zákonem je
možné vykonat mnoho dobré práce a mnozí ob-
čané ji takto léta vykonávají. Patří jim za to dík
a povzbuzení.
Vítáme vaše náměty k dobrovolnictví, posílejte je
prosím tajemnici KŽP paní Slabochové
dana.slabochova@praha21.cz
nebo paní Kartousové z kanceláře starosty
dana.kartousova@praha21.cz

Michael Hartman
KŽP, předseda

podklady dodala JUDr. Kozáková, OŽPD

Zveme vás do práce v komisích!
V lednovém Zpravodaji představily Komise Rady MČ svoji činnost za uply-
nulý rok. Zároveň komise v lednu 2012 dostaly jednotný jednací řád a je-
jich činnost byla nově definována. Po zkušenostech z práce v roce 2011
byl upřesněn okruh činnosti a upraveny názvy a obsah práce jednotli-
vých komisí. Přehled je na
www.praha21.cz/samosprava/komise-rady.html včetně kontaktů na ta-
jemníky jednotlivých komisí.
Komise Rady MČ jsou jejími stálými poradními a iniciativními orgány. To
znamená, že projednávají problémy, které jim RMČ předkládá a naopak
samy zpracovávají a RMČ předkládají svá doporučení týkající se jim svě-
řené zájmové oblasti. Všechny komise pracovaly v r. 2011 s velkým úsilím
a jejich výsledky jsou nepřehlédnutelné. Přesto v mnohých úkolech na-
rážejí na těžkosti a odborné nároky, se kterými si úřad neumí vlastními
silami poradit.
Rada MČ se proto obrací na čtenáře Zpravodaje a zve odborníky z jejich
řad, aby s komisemi Rady spolupracovali jako jejich řádní členové nebo
dobrovolní externí poradci.
Dobrovolná práce v komisi je zejména vhodná pro spoluobčany na od-
počinku, kteří zde uplatní své odborné znalosti a zkušenosti z celoživotní
práce, nebo pro rodiče na rodičovské dovolené, kteří svojí odborností po-
můžou řešit problémy místa, v němž sami žijí.
Vítáni jsou experti - externisté, jejichž pracovní vytížení by nedovolilo pra-
videlnou práci v komisích, ale na které by se jednotlivé komise mohly
obracet s konzultacemi konkrétních úkolů.
Prosíme proto zejména odborníky v územním plánování, architektuře,
tvorbě a ochraně krajiny, plánování infrastruktury, dopravy, ekologie
a ochrany přírody, biologie a přírodních věd, pedagogiky, sociálních věd,
atd. - zkrátka experty v nejrůznějších oborech ochotné podílet se na ře-
šení společných úkolů, aby se přihlásili tajemníkům jednotlivých komisí,
kteří předloží návrhy na doplnění členů předsedům komisí a pak Radě
MČ.
V současné době máme schváleny tyto komise:

Komise územního rozvoje
KÚR (zatím nebyl nikdo zvolen, případní zájemci se mohou hlásit na se-
kretariátu starosty u pí Dany Kartousové
dana.kartousova@praha21.cz, tel: 281 012 915

Dopravní komise - DK – tajemnice Soňa Beroušková
sona.berouskova@praha21.cz, tel: 777 709 605

Komise vzdělávání a výchovy – KVV - Hana Kořínková
hana.korinkova@praha21.cz, tel: 281 012 948

Komise volnočasových aktivit - KVA - Iva Hájková
iva.hajkova@praha21.cz, tel: 281 012 928

Komise sociální politiky a zdravotnictví – KSPZ - Jitka Heřmánková
jitka.hermankova@praha21.cz, tel: 281 012 988

Komise životního prostředí - KŽP - Dana Slabochová
dana.slabochova@praha21.cz, tel: 281 012 963

Otevřený úřad – OÚ – předseda Stanislav Kyzlink
stanislav.kyzlink@praha21.cz

Komise likvidační a Komise škodní - předseda Ing. Zuzana Voříšková
zuzana.voriskova@praha21.cz , tel: 281 012 931

Grantová komise – GK – zapisovatelka Jitka Králová
jitka.kralova@praha21.cz, tel: 281 012 911

Redakční rada Újezdského Zpravodaje a webových stránek - RR
výkonná redaktorka Martina Nejtková
martina.nejtkova@praha21.cz, tel: 281 012 943

Komise pro udělování čestného titulu „Čestný občan MČ Praha 21“
a „Občan roku“ – předseda Jaroslava Jirásková
(zájemci se mohou hlásit na sekretariátu starosty u pí Dany Kartousové,
dana.kartousova@praha21.cz, tel: 281 012 915).

info RMČ zpracovala redakce

Občanská
sdružení Pražské matky a Oživení spouš-
tějí k dnešnímu dni portál Chodci sobě,
který nabízí obyvatelům a návštěvníkům
Prahy jednoduchý způsob, jak upozornit
samosprávu na problémy, se kterými se
setkávají jako chodci na svých cestách
městem. Pro chodce je to nová příleži-
tost, jak se domoci svých práv na po-
hodlný a bezpečný pohyb po městě a při-
spět nejen ke zlepšení podmínek pro pěší
dopravu, ale i životního prostředí v Praze.
www.chodcisobe.cz

Z tiskové zprávy o.s. Pražské matky
a Oživení ze dne 10. 2. 2012

Zapojte se do práce v komisích
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V lednu jsme se seznámili, díky panu
ing. Říhovi s „Tradiční čínskou medi-
cínou“, potřebou očistit svůj orga-
nizmus a s účinky bylinných čajů
a přípravků na naše tělo.
Vycházka byla zaměřena kulturně.
Navštívili jsme výstavu malíře Joži
Uprky 1861 – 1940, ve Valdštejnské

Únorová beseda nás zavedla, díky
panu PhDr. Petříčkovi, na Madagas-
kar. Slovy a hlavně promítanými ob-
rázky nás seznámil se vznikem,
historií, územím, lidmi a endemic-
kou florou i faunou tohoto ostrova.
Sám jej nazývá „hybrid Afriky a Asie,
země, kde barva půdy a úrodnost si
nezadá s cihlou. Viděli jsme v původ-
ním prostředí roztomilé lemury, cha-
meleony, jedinou šelmu – fosku,
obrovité baobaby, kmenovité kapra-
diny a další jedinečné sukulenty.
Madagaskar produkuje dvě třetiny
přírodní vanilky.
Jedná se o historicky nejpozději osíd-
lený subkontinent světa. Obyvatelé
před více než 2 tisíci let připluli na
zdvojených kanoích z Indonésie na
tento ostrov, který se oddělil od
Afriky. Téměř polovina z nich ještě
dnes vyznává přírodní náboženství,
animismus. Jsou chudí, ale pilní, čis-
totní a přátelští.
Jako bonus jsme se dozvěděli ma-
ličko o Mauriciu: příběh o modrém
mauriciu a blbounu nejapném.

Počasí se trochu umoudřilo a tak se
17 členů a členek vypravilo vlakem
do Středočeského muzea v Rozto-
kách u Prahy na výstavu „První
dámy – osud, poslání, úděl?“
Výstava představuje nejen fotografie
a korespondenci, ale i předměty
denní potřeby a některé šaty včetně

Březen, za kamna vlezem, to je asi to
nejznámější pořekadlo o tomto mě-
síci a skoro se mi to chce věřit, pro-
tože při psaní těchto řádků jsou
nejstudenější volné dny v celé této
zimě.
Březen je pro milovníka zahrady ta-
kový přípravný a vyčkávací měsíc,
protože jakmile zem rozmrzne
a oschne, již můžeme začít s přípra-
vou záhonů pro výsev a výsadbu. Pro
výsev na podzim zryté záhony zkyp-
říme a urovnáme. Pokud počasí do-
volí, začínáme s výsevem mrkve,
petržele, pastináku. Výsadbu volíme
podle doby rašení a to je angrešt
a rybíz. U rybízu sledujeme rašící pu-
peny a pokud jsou výhony napadeny
vlnovníkem rybízovým provedeme
postřik (OMITE EW – teplota vzdu-
chu 18oC), a nebo je vystřiháme a spá-
líme. U angreštů, pokud se u nich ob-
jevilo v loňském roce americké padlí,
musíme, jakmile počasí dovolí po-
stříkat angrešty ještě před rašením
Fundazolem 50 WP tak, abyste rost-
linu doslova postřikem omyli. Po vy-
rašení můžete postřik opakovat,
případně použít jiný. Stále přitom
kontrolujte výhony, a pokud by se
objevil náznak padlí, výhon zastřih-
něte až do zdravého místa. Pokud
máme na zahradě broskev, nejvíce
nám ji ničí kadeřavost - je to vlastně
houba puchýřnatka broskvoňová
(Taphrina deformans). Pokud se už
jednou na stromech objevila, přezi-
muje v jejich vyšších patrech na šu-
pinách pupenů. Po jarním narašení
se puchýřnatka dostává s pomocí

Každý rok se po podzimní a zimní
šedi těšíme na rozpuk barev a vůni
květin. Letos bychom se měli těšit da-
leko více, protože móda nadcházejí-
cího jara přináší velkou paletu to-
lerantnosti v použití barev a květino-
vých vzorů. A pokud se již chystáte
obnovit svůj šatník, či ho jen obmě-
nit, můžete začít již teď!
Novou jarní sezonou vás bezpečně

provede módní stylistka a aranžérka
Marie Bartejsová z Újezda nad Lesy,
která pod svoji značkou La Femme
Marí pomáhá všem bezradným nebo
jen nesmělým ženám, jak upravit
svůj šatník. Napoví, co by vašemu
zraku nemělo uniknout při výběru
nových kousků z bohaté nabídky ob-
chodních řetězců, či jen poradí, jak
podtrhnout vaše přednosti prostřed-
nictvím doplňků.
„Barevnost bude letos opravdu silná
a já se těším, že to v ulicích pocítíme.
Nebraňte se jak pastelovým odstí-
nům pudrově růžové, kapučíno,
smetanové, tak ostrým tónům jako
citrónové nebo až neónově modré.“
Podle Marie není nutné hned vymě-
nit celý šatník. Stačí ten stávající do-
plnit o trendy barvu a květinový šál.
„Květiny budou letos všude, a pokud
se obléknete do květinového kousku,
s dalšími prvky jednejte opatrně, čím
budou jednodušší, tím lépe.
Přes všechny módní trendy se držte
hesla, že nejvíce vám sluší to, v čem
se nejlépe cítíte a pokud máte přeci
jen nějaké pochybnosti, obraťte se
na Marii, ráda vaše obavy rozptýlí.

Kontakt: marie.bartejsova@seznam.cz

dešťových kapek do šupin pupenů.
Jakmile předjarní teploty vystoupí
nad sedm až deset stupňů, pokra-
čujte ve stříkání broskvoní. Celkem
spolehlivým ukazatelem pro vhodný
termín aplikace postřiků jsou kve-
toucí lísky a rašící angrešty. Vhod-
nými přípravky pro první jarní
(předjarní) postřik jsou měďnaté fun-
gicidy. Opět můžete použít Kuprikol,
výborným přípravkem je i Champion
50 WP. Znovu postříkejte nejen větve,
ale celý kmen. Nejdéle do dvou
týdnů aplikujte druhý jarní postřik.
Přípravky vystřídejte a namíchejte
dle návodu, například Delan 700
WSG, Syllit WP, Dithan DG nebo Neo-
tec. Do týdne po prvním jarním dnu
(21. března) lze provést ještě třetí po-
střik, a to Rubiganem , Clarinem
a úplně nový na trhu je přípravek
KOCIDE se širokým způsoben použití
například i na plísně vyskytující se
na bramborách a rajčatech. Začí-
náme s prostřiháváním stromů.
U keřů se řídíme dobou kvetení, ty
které kvetou brzo z jara, stříháme až
po odkvětu, kvetoucí v létě stříháme
na jaře. Dle počasí prohrabujeme
trávník, odstraňujeme mech a při-
hnojujeme nejlépe kvalitním kom-
postem.
Více se nám do povídání nevejde,
jsme omezeni počtem znaků v člán-
ku a tak pokud máte možnost, sle-
dujte naše internetové stánky
www.kvetyujezda.ic.cz.

Za organizaci ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

Z Madagaskaru do Roztok u Prahy
doplňků „prvních dam republiky“,
ale i herečky, zpěvačky, spisovatelky
z té, které éry.
Přestože prezidentů známe k sou-
časné době devět, představeny nám
byly i manželky, které se titulu „první
dáma“ nedožily - Marie Háchová
a Magda Lokvencová-Husáková.
Výstava byla opravdu zajímavá, měli
jsme možnost porovnávat jak se

těmto ženám nejrůznějšího vzdělání,
povah, či politického zaměření poda-
řilo obstát v roli, o kterou většinou
neusilovaly.
Těm, které toto téma zajímá, dopo-

ručuji knihu spisovatele Pavla Kosa-
tíka - Devět žen z hradu.

Na výstavu navazuje i prezentace
fotografií o paní Olze Havlové, zapůj-
čených Výborem dobré vůle - Nadací
Olgy Havlové

Také jsme měli možnost prohléd-
nout si výstavku „ Co se děje zvířa-
tům, stane se i lidem“ o chráněných
druzích obratlovců středních Čech.

Bylo to vydařené dopoledne, počínaje
jízdou vlakem přes Stromovku a konče
občerstvením v zámecké „ kafírně“.

Eva Štrasmajerová, SPCCH
účastnice vycházky

Vycházka Prahou

jízdárně. Jeho obrazy zachycují život
z rodného Slovácka, které pro něj
bylo celoživotní inspirací. Každý
jsme si odnesli ve své mysli ten nej-

krásnější obraz. Celá výstava se nám
moc líbila.
Po krátkém občerstvení jsme se vy-
dali do blízkých Vojanových sadů. Je
to jedna z nejstarších Pražských
zahrad, původně ovocný sad při-
náležející ve 13. století k biskupské-
mu dvorci na Malé Straně. Ve druhé

Zahrádka v březnu

Letošnímu jaru vládnou
barvy a květiny

Po dlouhá léta sloužil bezproblé-
mový autobus 109 lidem, kteří jezdili
denně z Rohožníku do oblasti Male-
šic, Jarova, Pražačky, Ohrady, Olšan,
Žižkova. Aniž jste si to uvědomili,
zrušením tohoto přímého autobusu
jste širokou veřejnost obyvatel
Újezda náležitě rozzlobili. Zpětně
děkujeme za tento „nádherný vá-
noční dárek“. Nikdo ho nečekal, pro-
tože nikdo si ho neprosil. Pro
všechny dojíždějící lidi to bylo velmi
velké, nemilé překvapení. Pro ně-
které přímo šok. Byl zaveden nový
autobus 163, jako náhrada starého
109, protože byl souběžný s vlako-

Ještě ke stodevítce

Joža Uprka - Dušičky

vou tratí... Kterou silnici to asi jde
ta nová 163ka? Detaily k tomuto
dárečku jsme se všichni dověděli
z „konkurenčních“ novin. Než jsme
se stačili vzpamatovat, byly svátky,
nejkrásnější v roce, kde se rozdává
láska, klid a mír….. ale zde již nastala
tvrdá, záporná, nečekaná realita.
Kdo nezažil radost s přestupním ces-
továním v autobusech, ať lituje. Když
z klidného, teplého a plného auto-
busu se po pár zastávkách musí vy-
stoupit. Podle nového, ale čekat
musíte určitě vždy. Je to nádherný
zážitek.
Krásy zpátečního dojíždění ze Spojo-

vací na konečnou 109ky do Dolních
Počernic a s přestupem na 163ku do
Újezda nebudu komentovat. Při jeho
výpadku v sobotu a v neděli na za-
stávku Běchovice nádraží pěšky ne-
dojdete.
Přeji všem, kteří se na této změně
podepsali, aby alespoň jeden rok,
hlavně v této krásné zimě, v deseti
i více stupňových mrazech, ve sněhu
a plískanicích, dojížděli denně do
práce, jejich děti do školy, jejich staří
rodiče a příbuzní k lékařskému
ošetření, na rehabilitaci, případně
i známí za nákupy tímto „úžasným“
spojem do Prahy.

Ing. Kateřina Doležalová

Podnět na vrácení přímé linky 109
předala redakce Regoionálnímu or-
ganizátorovi Pražské integrované
dopravy, neboli ROPIDu dne 17. 2.
2012.

Zprávu o dalších změnách pražské
MHD jsme si mohli přečíst v MFDnes
9. 2. 2012 ve článku:

„Pražská MHD musí šetřit, budou se
rušit spoje i krátit linky, kde jsme se
mimo jiné dozvěděli, že „Pražany
cestující MHD čeká letos řada změn.
Město se totiž chystá šetřit. Některé

linky budou zkráceny, jiné spoje bu-
dou zcela zrušeny. Omezení se podle
připraveného návrhu mají dotknout
autobusů i tramvají, zrušit se má
také prodloužený provoz metra o ví-

kendových nocích. Kdy se tak
stane, zatím není rozhod-
nuto. Mluví se ale o březnu či
červnu. Pro cestující budou
změny často představovat

komplikace. Například zatímco dnes
jedou jednou linkou přímo, nově je
čeká minimálně jeden přestup
navíc.“

Podle citovaného článku se změny
od března tentokrát dotknou Prahy
5, 7, 10 a 15.

redakce

polovině 17. století jej koupil císař
Ferdidand III. a založil zde klášter
„bosých karmelitek“. V 19. století

byl sad přebudován na anglický
park a ve 20. století pojmenován po
herci Eduardu Vojanovi. Zajímavé
jsou dvě kaple, které připomínají
minulost zahrady, je to kaple sv.
Terezie z Avily s nástropními mal-
bami a kaple sv. Eliáše, která je zají-
mavá svou krápníkovou výzdobou
a také nástropními malbami. Odtud
jsme pokračovali na Kampu nazýva-
nou Pražské Benátky, která je od
Malé Strany oddělena Čertovkou -
umělým ramenem Vltavy. Původní
měšťanské zahrady byly přeměně-
ny na rozsáhlý park. Prohlédli jsme
si Sovovy mlýny, dnes galerii Medy
Mládkové, shlédli domy, ve kterých
žili známí Češi. Dům čp. 501 nechal
upravit hrabě Nostic pro Josefa
Dobrovského, postupem let v něm
žil básník Vladimír Holan a jako
poslední pan Jan Werich, který zde
i zemřel. Viděli jsme dům Slávky
Budínové i malířů Jiřího Trnky
a Adolfa Kašpara. Krásný pohled
je na Velkopřevorský mlýn a jeho
velké mlýnské kolo, jehož historie
sahá až do 13. století. Cestou jsme
se dozvěděli mnoho zajímavého
o historii míst, kterými jsme pro
cházeli. Velké díky patří organizá-
torce Mirce.

Účastnice vycházky
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Společenská rubrika
Pokračování ze strany 1

V loňském roce se Kangsim poprvé
objevil i na scéně poomsae, technic-
kých sestav, což je kromě sportov-

ního zápasu druhé soutěžní odvětví
Taekwondo WTF. S relativně malým
týmem závodníků dosáhl nečekaně
dobrých úspěchů! Nejen, že se jeden
z našich cvičenců dostal do repre-
zentace a z Belgického turnaje při-
vezl do Újezda bronzovou medaili.
Ale hlavně jsme v celoroční soutěži
Národní lize poomsae obsadili cel-
kové třetí místo v soutěži týmů a zís-
kali několik vítězství v kategorii
jednotlivců. To je pro klub obrovský

Víte, co je to Morelia Spilota Cheynii nebo Saguinus Oedipus – to není žádné
zaklínadlo na hodné děti – my zaklínadla nepotřebujeme, protože v mateř-
ské škole Sedmikrásce jsou jen samé hodné děti. Ta divná slova na začátku
jsou latinské názvy krajty kobercové a tamarína pinčího. A s těmi se právě
naše děti setkaly, když byly na malém výletě v teráriu v Dubči. Paní průvod-
kyně Lucie dětem vyprávěla o životě všech tamních zvířat, od hadů, želv, kro-
kodýlů a ostatních zajímavých plazů až po opičky. A na zvířata, která dětem
nemohou ublížit si naši nadšení posluchači dokonce i sáhli. Největší úspěch
ale měl jednoznačně malý mangustí kluk Tiky. Výlet byl báječný, tak jen dou-
fáme, že se nám vydaří i další akce - výlet do Muzea čokolády, další návštěva
Planetária, Masopustní průvod i plánované Sedmikráskové setkání s rodiči
našich dětí. Teď už se moc těšíme, až začne sluníčko víc hřát a všechny
„sedmikrásky z naší mateřské školy“ rozkvetou do plné krásy…

Za mateřskou školu Sedmikrásku
Naďa Kosanová

1. MŠ škola odevzdala celkem 1314
kg elektrozařízení, tedy v přepočtu
18,51 kg na jednoho žáka vaší školy
a stává se tak krajským vítězem
Velké podzimní soutěže ve sběru
elektrozařízení. Jako výhru získává
od společnosti Asekol 10.000 bonu-
sových bodů na účet v projektu

Újezdské taekwondo reprezentuje v Belgii
krok vpřed a skvělý odrazový můstek
pro rozšíření závodního týmu v tom-
to roce.
Navíc se nám podařilo zařídit, že se
každý měsíc v Újezdě konají výukové
semináře pod vedením korejského
mistra Lee Youn Jae, držitele 7. Danu,
trenéra národní reprezentace poom-
sae a největší autority v českém Taek-
wondo WTF. Na semináře se sjíždí
pravidelně více než 120 cvičenců ze
všech koutů republiky. Újezdští taek-
wondisté tak mají možnost zdokona-
lovat své bojové umění v těch
nejlepších podmínkách, v pohodlí

1. MŠ Čentická vyhrála velkou podzimní soutěž
ve sběru elektrozařízení

Recyklohraní.
Dovolte, abych Vám jménem pro-
jektu Recyklohraní a společnosti
Asekol, s.r.o. poděkovala a blaho-
přála! Rovněž vaší zásluhou se v rám-
ci této soutěže dostalo k recyklaci
téměř 440 000 kg vysloužilého elektro-
zařízení.

Celkové výsledky soutěže najdete na
našich webových stránkách www.re-
cyklohrani.cz.
Děkuji za spolupráci a ještě jednou
blahopřeji k výhře.
S pozdravy

PhDr. Pavla Špringerová
Manažerka projektu

Rozloučení s Květuškou Říhovou
Proč musela odejít ta, která tolik milovala život,
která byla tělem i duší odmalička Sokolka, která
se uměla těšit z každého pěkného dne, která byla
výbornou kamarádkou a vždy připravena pomoci
tam, kde to bylo potřeba? Jak ráda se Sokolem jez-
dila s děvčaty na kole po oblastech země české.
Naposledy jsme se s Tebou rozloučili 9. února, ale
v našich srdcích zůstaneš stále.
Kdo jste Květu znal, věnujte jí vzpomínku.

Děvčata ze Sokola

Děkuji Úřadu Městské části Praha
21, Svazu postižených civilizač-
ními chorobami a Sdružení dů-
chodců za milá blahopřání a dárky
k mým 80. narozeninám.
Zdeněk Večerník

Děkuji Úřadu Městské části Praha
21 za milá blahopřání a věcný dar
k mým 85. narozeninám. Tato ne-
čekaná pozornost zapůsobila na
mne jako pohlazení od hodných
lidí a balzám na duši.
František Kroupa

Zprávičky z naší školičky

RMČ Praha 21 schválila dne
12. dubna 2011 svým usnese-
ním RMČ13/0209/11 návrh na
vytvoření Strategického plánu
rozvoje MČ Praha 21 (dále jen
„SP“) v rámci koncepce MA21.

Řídícím orgánem byl určen
strategický tým MČ na základě
usnesení RMČ22/0371/11 ze
dne 9. 8. 2011.
SP zpracováváme na desetile-
té období a naplňován bude
krátkodobými Akčními plány,
ve kterých budou uvedeny
konkrétní investiční i neinves-
tiční akce s provázáním na roz-
počet MČ a určením odpo-
vědných osob.
V nejbližší době bude na titulní
straně www.praha21.cz uveřej-
něna analytická část a ná-
vrhová část SP k veřejnému
připomínkování. Po zapraco-
vání všech podnětů bude před-
ložen ke schválení Zastupi-
telstvu MČ Praha 21 na řád-
ném zasedání dne 18. června
2012.
V přiloženém harmonogramu
jsou uvedeny konkrétní po-
stupy a termíny.

Iva Hájková
Koordinátorka MA21

S t r a t e g i c k ý p l á n r o z v o j e M Č P r a h a 2 1

vlastní tělocvičny a nedaleko do-
mova.
Závěrem bychom chtěli už jen podě-
kovat všem, kteří byť i malou po-
mocí, pomohli našemu týmu.
Obrovský dík pak patří našim trené-
rům, hlavně Markovi Doxanskému,
všem sponzorům a městské části
Praha 21. Tímto Vám děkujeme za
celý Kangsim a uplynulý rok kon-
číme s nadějí, že následující roky
budou nadále ve znamení týmových
úspěchů, vzájemné spolupráce
a dobré nálady.

SK Kangsim Dojang

29. března 2012
se v divadelním sále na I. stupni Masarykovy ZŠ zúčastní naši prvňáčci
spolu se svými rodiči slavnostního

P A S O V Á N Í P R V Ň Á Č K Ů N A Č T E N Á Ř E
Děti budou po čtenářském slibu králem Knihoslavem I. pasováni na čtenáře a přivítáni v Řádu čtenářském.
Celá tato akce probíhá ve spolupráci s místní knihovnou. Třídy I.A a I.B budou pasovány od 16 hodin, třídy
I.C, I.D a I.E od 17 hodin.
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Milí čtenáři,
vánočním číslem v prosici 2011 jsme začali mapovat újezdské obchody a služby a v rozhovorech s jejich
majiteli vám chceme přiblížit možnosti, jaké Újezd (nejenom) svým obyvatelům nabízí. Rozhovory bu-
deme připravovat nepravidelně, a pokud máte tip na újezdský podnik, o kterém si chcete přečíst, napište
nám na redakce@praha21.cz. I s vaší pomocí sestavíme újezdskou mozaiku obchodů, služeb nebo zají-
mavých podnikatelských nápadů.
Od dalšího čísla budeme rozhovory uveřejňovat i s kontakty. Abychom vás ale neošidili o ty předchozí
ve Zpravodajích 12/2011, 2/2012 a 3/2012, uvádíme kontakty nyní pohromadě.
Na stránkách Zpravodaje se spolu s vámi těšíme na setkání s lidmi, kteří v Újezdě nabízejí své služby.

-red-

Wellness centrum Kossuth patří už ne-
odmyslitelně k Újezdu. V roce 2003 se
z pronajatých prostor na Starokolínské
stala první oáza pro tělo i duši s ná-
zvem Relaxační centrum na Blatově.
Po pěti letech fungování se již zave-
dený podnik přestěhoval do novo-
stavby Rezidence a Wellness Blatov pár
kroků od svého původního působiště.
Za nápadem i jeho cestou k uskuteč-
nění najdeme drobnou, energickou
ženu – paní Irenu Košutovou. Nad vo-
nící kávou v Café baru v přízemí Wel-
llness centra jsem pozorovala při-
cházející a odcházející návštěvníky
a když se u mě paní Irena na chvíli za-
stavila, hned jsem se zeptala:

Co očekávají vaši zákazníci a s jakými
pocity se k vám vracejí?
Věřím, že zákazníci z Újezda i blízkého
okolí již pomalu zařadili Rezidenci
a Wellness Blatov mezi své místečko.

Našli zde klidné místo pro regeneraci
sil a spřízněné lidské duše, od kterých
se nechávají opečovávat. Pro mnohé je
uvítání našich milých recepčních Pavly
a Petry stejně nepostradatelné jako
služba sama. Opakovaný návrat našich
zákazníků je pro nás velké ocenění
a motivací pro další práci.

Vaše Wellness centrum jsou dnes
vlastně takové malé lázně. Jakými služ-
bami jste v Újezdě začínala a jaká je na-
bídka v současnosti?
Na začátku byla jen smělá myšlenka
a jsem opravdu velmi šťastná, že se mi
ji podařilo realizovat. Ale cesta samoz-
řejmě pokračuje, neboť jsem si vědoma
potřeby neustále něco zlepšovat.
Z pronajatých prostor, kde jsem začí-
nala s kolegyní Hankou masírovat,
jsem se přestěhovala do čtyřpodlažní
budovy nabízející služby s daleko vět-
ším komfortem. Stále jeden den masí-
ruji, ale o většinu masáží se dnes stará
kolektiv několika masérek a masérů
s velkými zkušenostmi a dovednostmi.
Snažíme se o naprosto ucelenou na-
bídku a sledujeme nové trendy. Po-
slední zajímavostí je bambusová
masáž, která se provádí bambusovými
tyčemi různých velikostí.

Masáže je jedna z kapitol dnes mo-
derně nazývané spa. Druhou kapitolu
tvoří wellness, třetí sportovní aktivity
a čtvrtou je doplňující péče o krásu těla.
Naše wellness tvoří cca 7 metrů dlouhý
bazén s protiproudem a vířivou lavicí.
V následující místnosti na zákazníky
čeká klasická finská sauna a pára.
Krevní oběh si můžete zlepšit šlapáním
vody v Kneippově lázni a nebo můžete
řádně prohřátí můžete vyběhnout do
ohraničeného venkovního prostranství
s ochlazovací kádí. V letních měsících
je venku též přístupná venkovní vířiv-
ka. A pokud toužíte po soukromí, pak
můžete využít naší privátní saunu
se samostatným ochlazovacím bazén-
kem.
Stávající cvičební program je dnes tvo-
řen cvičením v posilovně, individuál-
ním cvičením s lektorkou v sále a sku-
pinovým cvičením. Nově od dubna při-
pravujeme venkovní cvičení na větším

prostranství za naší budovou.

Masáže, wellness, cvičení - a ten čtvrtý
doplněk krásy?
Mojí malou radostí jsou rostlinná pří-
rodní mýdla, která sami vyrábíme. Jsou
pouze z přírodních olejů, přidaných by-
linek a přírodních vůní. Jejich barva je
získána z použitých bylinek nebo ko-
ření. Měsíček a rozmarýnu pěstujeme
sami, ale skořici a eukalyptus zatím ne.
Mýdlo neutrál neobsahuje byliny ani
vůně a lze je doporučit i alergikům.

Vrátíme-li se zpět k procedurám a cvi-
čení - vybírat je opravdu z čeho. Ale ne
každému všechno takříkajíc „sedne“.
Jaká doporučení svým klientům nej-
častěji dáváte?
Například sauna je vhodná pro kaž-
dého zdravého člověka, včetně dětí. Od
nejútlejšího věku můžete začít navykat
vaše děti na saunovací proces. Již v tzv.
starém centru jsme organizovali sau-
nování dětí ze školky v Běchovicích
a mnozí naši saunováčci se vůbec ne-
báli ochlazovací procedury. Teplota
v sauně je nastavena na cca 50 ºC a po-
stupně ji lze zvyšovat. I v současnosti
vám po domluvě v brzkých odpoled-
ních hodinách při menším provozu na-

topíme saunu na nižší teplotu.
I v nabídce cvičení si každý může najít
pro sebe nejvhodnější alternativu.
Pokud vyhledáváte klidovější a prota-
hovací cvičení, pak doporučuji (a sama
občas navštěvuji) pilátes. Pokud toužíte
dostat trošku do těla, pak hurá na dy-
namické cvičení s Lenkou. Cvičením se
dá upravit postava, zmírnit bolesti
a uklidnit duši, ale vyžaduje to pravi-
delnost a píli. Neslibujeme změnu za
týden, ale mnohé naše zákaznice po
pravidelných lekcích pocítily velkou
změnu k lepšímu a ke svým oblíbeným
cvičitelkám se velmi rády vracejí.

Znamená to, že vaši péči mohou vy-
užívat všechny věkové kategorie?
Místem, kde se setkávají všechny vě-
kové kategorie je solná jeskyně. Již malé
děti se velmi rády přehrabávají v soli
a naopak senioři si rádi v klidu poleží
na lehátkách a dýchají vzduch nasy-
cený solí. Pravidelná návštěva pomáhá
jako prevence proti respiračním choro-
bám.
Také v bazénu začínají děti s mamin-
kami svoje první kurzy plavání a se-
nioři si rádi zaplavou nebo si zacvičí
v lekcích organizovaných místním
sdružením SPCCH pod vedením své lek-
torky paní Pilné.

K větší míře zdraví a osobní pohody
přispívá i respektování závislosti a se-
pětí s přírodním koloběhem. Co člo-
věku prospěje v mrazech, ve kterých si
právě povídáme, nebo v předjaří, kdy
čtenáři dostanou březnový Zpravodaj
do rukou?

V zimních mrazivých dnech jsou velmi
oblíbené masáže horkými kameny. Ale
v předjarním období bych určitě dopo-
ručila manuální lymfatické drenáže,
které pomáhají k očištění a detoxikaci
organismu. Pro nápravu organismu je
vhodná kombinace Dornovy a Breus-
sovy metody. Naopak trošku exotiky
můžete získat při thajské, čínské,
havajské či indické masáži. Popis jed-
notlivých masáží je uveden na našich
webových stránkách www.kossuth.cz.

knIhkuPEctVí nad LEsy
www.nadlesy.cz/pages/vinoteka.php

Otevírací doba:
Po - Čt 10.00 - 20.00
Pá 10.00 - 21.00
So 9.00 - 21.00
Ne 13.00 - 20.00

tel: +420-234 139 549
mobil: +420-777 774 117

VInOtéka nad LEsy
www.nadlesy.cz/pages/knihkupectvi.php

Otevírací doba:
Po - Pá 9.30 - 18.00
So 9.00 - 12.00
Ne zavřeno

Mimo otevírací dobu si objednané knihy
můžete po předchozí domluvě vyzved-
nout ve vinotéce.
tel: +420-234 139 549
mobil: +420-777 774 117

EL BIO
Starokolínská 425, 190 16, Praha 9 -
Újezd nad Lesy
autobusová zastávka Blatov

Otevírací doba
Pondělí - Pátek
info@elbio.cz www.elbio.cz
9.00 - 19.00

Hana Koštialová (majitelka)
+420 721 569 378

Veronika nebo Iva (prodejna)
+420 722 959 090

Před pár lety získala obec peníze na úpravu této lesní plochy a začala tím,
že upravila lesní cesty, které byly vesměs bahnité a nebylo možno je po-
užívat dost dlouhé roční období. Dále zřídila dětské hřiště, neboť v sídlišti
nevlastní žádný pozemek a s českými drahami se údajně nedohodla.
Hřiště bylo osazeno lavičkami a byly postaveny různé atrakce (prolézačky,
houpačky a pod.) Byl vyvěšen provozní řád a hřiště bylo pravidelně se-
káno a udržováno.

Loni na jaře jsme zaznamenali, že lesní plochu dostaly do údržby Lesy
HMP, že cesta je zarostlá 1m vysokými kopřivami, dětské hřiště půlme-
trovou trávou a 1m vysokým šťovíkem. Na základě urgence panem sta-
rostou přijel správce a provedl následující.

A) Posekal hřiště a trávu nechal na hromadách hnít. Zbytky odvezl asi za
měsíc.

B) Odstranil řadu atrakcí, jsou prý údajně nebezpečné a neodpovídají
normám EU.

C) Začal kácet v první etapě stromy a to slovy 10 krásných modřínů
v okolí hřiště. Ve druhé etapě se kácely břízy a další listnaté stromy
jako olše, dub, habr, jasan a pod.. Plevelné lindy, které jsou nemocné,
byly ponechány. Vhodné kmeny byly odtaženy z lesa těžkou a nepři-
měřenou technikou (cca 20 až 30 kubíků) a při té příležitosti byla roz-
ryta část zbudované cesty a obnažen základový makadam a již došlo
k úrazům. Vytěžené kmeny byly složeny u podezdívky vodárenské sta-
nice a při té příležitosti byla poškozena část podezdívky (byla rok
stará).

D) Hřiště ani cestu již dál nikdo neudržoval.
E) O výsadbě nových stromů ani zdání

Na údržbu lesních ploch vyčleňuje magistrát (aspoň to tak bylo) peníze
a nejlepší by bylo, aby obec převzala údržbu do své kompetence. Pěkný le-
sopark, který by aspoň částečně odhlučnil neuvěřitelný hluk z Novosi-
břinské, by si třetina obyvatel Újezda (obyvatelé Rohožníku) zasloužila.

L. Polák
redakčně zkráceno se souhlasem autora

Les na Rohožníku je stejně jako část lesa mezi Polesnou a Čentickou
a lesík v Polesné před školou majetkem hl. m. Prahy a správu v něm vy-
konávají Lesy hl. m. Prahy. Požádali jsme tedy revírníka p. Beneše, aby
k námitkám pana Poláka doplnil svoje stanovisko:

K danému článku lze říct jen, že během činností námi vykonávaných je
vyvěšena kontaktní cedule a v případě nejasností, či stížností je možno se
informovat. Pro širší veřejnost byla v loňském roce beseda. (Besedu
o plánovaných zásazích v lese v Polesné s vysvětlením obecných zásad
péče o svěřené lesní plochy pořádala KŽP dne 15. 2. 2011, Zpravodaj o ní
informoval v březnu 2011 - pozn. redakce) Oblast Rohožník je vedena jako
les nikoli jako park či lesopark.

B. Beneš, tel. 777827796,
email benesb@lesy-praha.cz

K poslednímu odstavci doplňujeme fakt, který nezávisí na tom, co bychom
si přáli, že totiž : „Odsvěření lesíku u sídliště Rohožník na pozemcích parc.
č. 4351/1 a 4360/1 k. ú. Újezd nad Lesy bylo schváleno usnesením Zastu-
pitelstva MČ Praha 21 ZMČ16/0246/10 dne 21. 6. 2010 a odnětí správy
bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/24 ze dne 17. 2.
2011, kterým byla schválena obecně závazná vyhláška č. 3/2011 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se měnila obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy“
Úprava cest, důležitých pro lidi, kteří v Újezdě žijí, a domluva na spolu-
práci se správci lesů (ať už jsou Lesy ČR, nebo Lesy hl. m. P.) je jedním
z bodů připravovaného strategického plánu naší MČ.

Informace k tématu zpracovala redakce

Kdo se stará o les
na Rohožníku?

Kossuth - cesta k sobě

Na Vašich stránkách jsem si přečetla
citát Miguela de Cervantes „Zdraví

a veselá mysl je zdrojem krásy“. Zdraví
jsme probraly dost zevrubně a vše,
o čem jste mluvila, samo o sobě navo-
zuje pocit spokojenosti. Přesto se Vás
zeptám i na tu veselou mysl..
Mnozí návštěvníci si svoji návštěvu ne-
dokážou představit bez dobré kávy
Dallmayer nebo dobré sklenky vína z vi-
nařství Košut v kavárně nebo v létě na
venkovní terase. Výběr vína je velkou
radostí mého manžela, který stejně
jako naše děti a blízcí příbuzní svojí

prací a každodenní přítomností dotvá-
řejí značku Kossuth. Jim i všem svým
recepčním a spoluzaměstnancům ve-
lice děkuji za spolupráci a pomoc.

Zároveň děkuji všem našim stálým i
příležitostným zákazníkům i za pod-
něty a připomínky, i za přízeň a pod-
poru.
Těšíme se na vás.

Děkuji za rozhovor.
S paní Irenou Košutovou si povídala

Zita Kazdová

Rezidence & Wellness Blatov
TopResort, spol. s r.o.
Starokolínská 306
190 16 Praha 9

Tel: +420-602 705 315
+420-910 301 120
blatov@kossuth.cz

Otevírací doba:
Po-Pá 7:30-22:00
So-Ne 8:30-22:00
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Jak dále s kulturou v Újezdě nad Lesy
V březnu probíhá na webu MČ Praha 21 anketa o bu-
doucnosti kulturního dění v Újezdě nad Lesy. Dotazník
najdete na www.praha21.cz. Těšíme se na Vaše nápady
a podněty.

Zdeněk Voříšek, ÚMČ Praha 21

Základní organizace
Českého svazu chovatelů

Praha 9 - Újezd nad Lesy

hledá - pozemek na zřízení chovatelského
koutku v Újezdě nad Lesy, kde budou
chována zvířata a místo bude moci
po dohodě navštěvovat veřejnost.

dále prozatím hledáme v Újezdě nad Lesy
ustájení pro minikoníka plemene
falabella (výška 70 cm) našich mla
dých chovatelů.

Za informace nebo nabídky moc děkujeme.

Marcela Lamešová

www.cschpraha9ujezdnadlesy.websnado.cz
tel. 774 242 204

e-mail marcela.lamesova@seznam.cz

„Když zážitek je víc než výkon“ jest
nové motto Újezd.net „Seriálu tří zá-
vodů pro Zdraví“, který si za svou
čtyřletou existenci vydobyl zaslouže-
nou pozornost. Vysoká kvalita je zá-
rukou spokojenosti a to nejen, co se
týče sportovní stránky, ale také
s ohledem na doprovodné aktivity,
kterých je dost v každém ze tří dílů.

Letos zahájí sezónu slavnostně.
V pátek 16. března přichystají verni-
sáž fotek v polyfunkčním domě
v Újezdě nad Lesy. K vidění budou
fotografie zobrazující průřez závody
od roku 2007. Kromě fotek bude

Po rozsáhlých opravách a celkové rekon-
strukci zahajuje dne 17. 3. 2012 svůj nový
život klánovická Beseda. Program slavnost-
ního znovuotevření, včetně všech ostatních
informací najdete na www.kcnovabeseda.cz

Díky reciproční spolupráci, kterou redakce
dojednává s okolními obcemi, bude újezd-
ský kulturní program zveřejňován prozatím
v Klánovicích a Kolodějích. Naše Kalendá-
rium bude naopak přinášet informace o ak-
cích v sousedství. Sledujte Kalendárium na
www.praha21.cz, kulturní nabídku nejbliž-
šího okolí budeme v omezeném rozsahu
uveřejňovat i v tištěném Zpravodaji.

-red-

V sobotu 18. února 2012 proběhla v Újezdském muzeu vernisáž k zajímavé
výstavě.
Pro ni totiž připravil Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy ve spolupráci s mu-
zeem podklady o složení a činnosti voleného zastupitelstva a realizátorů této
činnosti – pracovníků Úřadu MČ.
Návštěvníci muzea tak mohou získat v šesti nově zakoupených skleněných
vitrínách názorný pohled, jak je realizována demokratická vláda.
Muzeum děkuje za to především starostovi panu RNDr. Pavlu Roušarovi,
tajemníku panu Vladimíru Saitzovi a paní Ivě Hájkové i všem pracovníkům
ÚMČ, kteří tyto materiály shromáždili. Za muzeum organizoval spolupráci ku-
rátor výstavy pan univ. prof. RNDr. Petr Voňka.
Na vernisáži jako vždy úspěšně vystoupili frekventanti hudebních kursů při
místní knihovně.
Výstava bude otevřena každou sobotu od 13 do 17 hodin až do 17. 3. 2012.

Újezdské muzeum
informuje

Vernisáž fotek zahájí sezónu Třech pro zdraví

Klánovická Beseda
opět v provozu

vystaven také handbike, speciální
kolo pro handicapované cyklisty.
„Chceme touto akcí zahájit sportovní
sezónu a pro jednou se setkat v ne-
sportovním,“ říká s úsměvem Ondra
Brouček, předseda Třech pro zdraví.
„Také bychom chtěli vydražit jednu
z fotek ve prospěch handicapova-
ných cyklistů ze sdružení Černých
koní,“ dodává s tím, že výsledná část-
ka by přispěla na nákup nového
handbiku.

Vstup na akci je zdarma a všichni
jsou vítáni, hlavní program začne
v 18:30 hod. Bližší informace nale-

Na ni 24. 3. 2012 naváže oslava Dne učitelů slavnostním koncertem pěveckého
sboru Cantoria Praha v sále Polyfunkční budovy. Začátek je ve 14 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Po ukončení koncertu proběhne v našem muzeu vernisáž výstavy „Újezdské
školství v minulosti a nyní“. Kurátorky výstavy budou členky muzejní rady Ing.
Eva Danielová a Mgr. Alena Svatošová. Na obě akce srdečně zveme újezdskou
veřejnost.

PhDr. Miloš Schmidt, předseda MRÚM

znete na www.triprozdravi.cz.
Nezapomeňte si poznamenat ter-
míny závodů, ať některý z nich
neprošvihnete. Byla by to velká
škoda. Tak tedy:

v neděli 22. dubna duatlon
v Újezdě nad Lesy,

v neděli 20. května cyklistický
orientační závod v Klánovicích

a konečně v sobotu 1. září cross-
country na horských kolech –
Velká Cena města Úval uzavře
celý seriál.

dovoluji si Vás upozornit, že se blíží termín za-
placení poplatku za Vašeho psa. Obecně zá-
vazná vyhláška č. 23/2003 (ve znění pozdějších
novelizací) uvádí splatnost poplatku takto:

� je-li poplatek nižší než 600,- Kč ročně, je
splatnost do 31. března každého roku

� pokud je poplatek vyšší než 600,- Kč ročně,
je splatný ve 2 splátkách – vždy do 31.
března a 31. srpna každého roku.

� platba je možná hotově v pokladně úřadu
� zřízením trvalého příkazu (je nutné znát

svůj variabilní symbol uvedený na složence)

Dodržovat tyto termíny splátek je povinností
každého chovatele. Zasílání složenek není
povinností, slouží pouze jako připomenutí
a upozornění. V letošním roce 2012 budou
složenky zasílány pouze 1x (ne 2x, jak tomu

Vážení chovatelé psích mazlíčků,

bylo v minulých letech), a to v průběhu měsíce
března s částkou na celý rok.

Následující období, tj. od roku 2013, nebudou
už složenky rozesílány vůbec! Proto je důležité
uschovat letošní složenku s Vaším variabilním
symbolem nebo zavolat na finanční odbor
(tel. 281 012 920 – D. Literová), kde Vám bude
variabilní symbol sdělen.

Újezdský Zpravodaj bude i nadále informovat
občany, že se blíží termín splatnosti poplatku

a to vždy před 31. březnem a 31. srpnem.
V případě nezaplacení poplatku chovatel ob-
drží nejdříve „Upozornění“, potom „Výzvu“
a dále „Platební výměr“.

Placení místního poplatku je samozřejmě
jednou z méně příjemných věcí, které jinak
prožíváte se svými psími kamarády. Proto Vám
přeji samé radostné a hezké chvíle v jejich blíz-
kosti.

Mgr. Ditta Literová
finanční odbor
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V roce 2011 prošel ÚZ významnými
změnami. Na první pohled patrná je
změna formátu a distribuce. Do
dubna byl ÚZ vydáván v časopiso-
vém formátu o velikosti 210 x 297
mm, v nákladu 1550 ks. Časopis byl
k zakoupení na předprodejních mís-
tech za 3,-Kč a do schránek jej doru-
čovali zaměstnanci úřadu jen před-
platitelům. Příprava časopisu probí-
hala stejně jako v minulých letech,
podíleli se na ní šéfredaktorka, vý-
konná redaktorka a jazykový korek-
tor. V květnu 2011 schválila RMČ
Praha 21 stanovy Újezdského zpra-
vodaje a sešla se nová Redakční rada,
jejíž členy delegovala jednotlivá
újezdská volební uskupení a politické
strany. RR schválila novinový formát
Zpravodaje o rozměrech 300 x 449
mm, s nákladem 3700 ks. Distribuce
je zadána České poště. Tyto změny
byly přijaty zejména proto, aby se
snížily finanční náklady na vydávání
ÚZ a aby všichni obyvatelé Újezda
dostávali ÚZ zadarmo do schránek
a měli tak možnost informovat se
o aktuálním dění v naší MČ. Od října
roku 2011 se náklad Újezdského zpra-
vodaje navýšil o dalších 70 ks poté,
co redakce oslovila občany, kteří mají
na svých schránkách informaci, že
nechtějí letáky, a část z nich o doru-
čování Zpravodaje požádala.
Finanční náklady na ÚZ v novinovém
formátu ve více než dvojnásobném
nákladu jsou za r. 2011 o 40 000,-Kč
nižší než v r. 2010. Přehled příjmů
a výdajů (příloha Zápisu RR ze dne
17. 1. 2012) je přílohou této zprávy.
Současně došlo i k úpravám nabídky,

rok počet cena náklady náklady počet výtisků počet čísel formát průměrný % podíl stran roční příjem

obyvatel za rok na jeden výtisk měsíčně v roce počet stran inzerce z inzerce

2002 5320 3,- Kč nevím nevím 1400 11 A4 nevím nevím nevím

2003 5663 3,- Kč nevím nevím 1400 11 A4 nevím nevím nevím

2004 6042 3,- Kč 244750 15,9 1400 11 A4 28-36 12 142725

2005 6462 3,- Kč 301563 18,9 1450 11 A4 28-36 12 148743

2006 6901 3,- Kč 387118 22 1600 11 A4 28-36 14 187952

2007 7458 3,- Kč 416425 23,6 1600 11 A4 32-38 12 154238

2008 8125 3,- Kč 383302 23,2 1500 11 A4 28-36 16 210812

2009 8728 3,- Kč 447887 27,1 1500 11 A4 34-40 16 218342

2010 9353 3,- Kč 530785 31,1 1550 11 A4 36-46 12 177230

2011 9561 0,- Kč 490755 11,8 3770 11 A2 8 vložená 196872
přeložený příloha

+25%

Ptáte se - odpovídáme
1. Proč se na hlavní silnici Novosibřinské kope kanalizace na stejných místech?
Kanalizace na hlavní se nekope dvakrát na stejných místech, ačkoli na první po-
hled to vypadá, že nové díry jsou na stejném úseku. Pracuje se po úsecích, které
nenavazují kontinuálně a nikde nedošlo k tomu, že by se znovu vstupovalo do
nově položené živice. Tyto obavy a stížnosti občanů opakovaně prověřovali zás-
tupci OMI a pan starosta.

2. Co se kope v nižší ulici Starokolínská na Blatově před Wellness Kossuth?
Na Blatově se po dokončení splaškové kanalizace nyní buduje kanalizace dešťová
(nyní ve spodní Starokolínské a pokračovat se bude v ulici Novolhotské). Investo-
rem obou akcí je hl. m. Praha.

3. Garážovací dům na Rohožníku - ano či ne?
Dovolte mi, abych vás informovala o skutečnosti, že v současné době neprobíhá
žádná příprava výstavby garážového domu u sídliště Rohožník. V průběhu léta
a začátkem podzimu proběhla anketa, byla vyhnocena a jejím výslekem se zabý-
vala i dopravní komise, která nedoporučila Radě MČ Praha 21 v souladu s přá-
ním většiny občanů výstavbu garážového domu. Výsledky průzkumu zpracoval
pan Ing. Šponer, člen dopravní komise a vyhodnocení je uveřejněno v sekci Do-
pravní komise. Pro úplnost jej uvádím i níže.

Soňa Beroušková,
tajemnice dopravní komise, 2. 2. 2012

Vyhodnocení ankety „Garážový dům Rohožník“
Úkolem z Dopravní komise ze dne 27. 4. 2011 bylo zjistit dotazníkovou formou
zájem o parkování na sídlišti Rohožník. K uvedenému byl použit dřívější projekt
Garážového domu, který byl koncipován jako jednopodlažní celopodsklepená
budova s jednoplášťovou plochou střechou. Kapacita krytých parkovacích míst
byla projektována v počtu 67 stání s vyhrazením potřebných míst pro invalidy
v přízemní části objektu s bezbariérovým přístupem. Dotazníky s anketou byly do-
ručeny do schránek obyvatel, očekávala se reakce především občanů bydlících
na sídlišti Rohožník. Občané měli možnost odpovědět buď klasickou dotazníko-
vou formou nebo prostřednictvím internetu.
Anketa neměla velký ohlas, dotazníkových odpovědí na formulářích bylo doru-
čeno k vyhodnocení jen 19 a formou e mailových (internetových) odpovědí došlo
pouze 11. Celkem tedy reagovalo jen 30 respondentů. Z tohoto počtu bylo přibliž-
ně 80% občanů přímo bydlících na sídlišti Rohožník. Negativních, nesouhlasných
odpovědí bylo vyhodnoceno 20. Tito respondenti argumentují dostatečným
parkovacím prostorem v ulicích sídliště, především pak poukazují na volnou
nevyužitou plochu v prostoru za souběhem ulic Žlebská a Miletická. Někteří se
odkazovali na dřívější protestní petice proti tomuto záměru. Pro zřízení garážo-
vého domu se vyjádřilo 10 občanů, což představuje přibližně 33% z celkového
počtu vyhodnocovaných odpovědí.
Z výsledků ankety vyplývá, že v současné době není zájem občanů o vybudo-
vání Garážového domu na sídlišti Rohožník. Z uvedeného lze dále usuzovat, že
nelze ani očekávat rentabilnost záměru a v souvislosti s tím ani ekonomickou
návratnost investice.

Zpracoval: Ing. Šponer, člen Dopravní komise

4. Je nutné ještě kácet na hlavní?
Se situací zbylých stromů původní stoleté lipové aleje a jejich výhledu do bu-
doucnosti byla Komise životního prostředí a jejím prostřednictvím i veřejnost se-
známena vloni na přelomu listopadu a prosince. V prosinci 2011 bylo vykáceno
10 stromů, nyní správce majetku - Odbor majetku a investic OMI MČP21 žádá po-
kácení dalších 17ti stromů z provozně bezpečnostních důvodů. Součástí všech ří-
zení o povolení kácení, která vede Odbor životního prostředí OŽPD P21 je uložení
adekvátní náhradní výsadby. Prostorové i pěstební podmínky podél Starokolínské
- Novosibřinské jsou ale velmi nepříznivé...úplnější informace před předáním čísla
do tisku nemáme, sledujte webové stránky, případně vývěsky

redakce

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE

velikosti a ceny inzerce. Nabídka byla
rozšířena o inzerci barevnou a cenově
velmi přístupnou inzerci řádkovou.
Cena inzerátů byla upravena na výši
v okolí obvyklou a inzerce se tak stala
významným zdrojem financování
Zpravodaje.
V druhé půli r. 2011 se Zpravodaj radi-
kálně změnil i obsahově. Do každého
čísla sestavuje RR přehledné Kalendá-
rium kulturních a sportovních akcí.
Nabídku exkluzivní inzerce na volně
vkládaném barevném listu Kalendá-
ria inzerenti v současnosti nevyuží-
vají, Kalendárium se proto z finanč-
ních důvodů vrátilo v černobílé podo-
bě na standardní stránky. Na vnitřním
barevném dvoulistu redakce zpraco-
vala souhrnné informace k aktuálním
újezdským tématům: Dům na křižo-
vatce 1. část v 5/2011, Újezdská kana-
lizace v 6/2012, Dům na křižovatce 2.
část v 7-8/2011, Příprava strategického
plánu Újezda v 9/2011, Klánovický les
v Roce lesů v 10/2011, Představení
školy a školek MČ v 11/2011, Újezdské
spolky, kluby, sdružení – souhrn infor-
mací a kontaktů ve 12/2011. RR sta-
novila priority v přinášených informa-
cích při zachování předpokládaného
rozpočtu (přednostně zprávy z úřadu,
RMČ a informace o obecních akcích)
a zpracovala způsob získávání a pra-
videlného uveřejňování informací
z jednotlivých odborů úřadu a policie.
Stanovila pravidla a rozsah pří-
spěvků od čtenářů – informace byly
opakovaně zveřejněny a v květnu -
červnu 2011 byly též rozeslány teh-
dejším pravidelným přispěvatelům.
RR vypracovala a schválila harmono-

gram přípravy jednotlivých čísel, byl
tak vytvořen standardní prostor pro
redakční práci a spolupráci s tiskár-
nou. Redakční práce se rozšířila o ak-
tivní vyhledávání témat a jejich
zpracovávání, úpravy jednotlivých
příspěvků a komunikaci s autory,
získávání aktuálních informací a zpra-
covávání podnětů do redakčních
rubrik (Ptáte se - odpovídáme) a od-
povědnou práci s omezeným prosto-
rem tištěného Zpravodaje.
RR začala pracovat s elektronickou
formou Zpravodaje na obecních we-
bových stránkách. Všechny příspěv-
ky, které redakce přijme a neuveřejní
v tištěné podobě, nebo je po domluvě
s autorem redakčně upraví, jsou
v originále zveřejněny v elektronické
podobě. Takto bylo od května 2011
na webu uveřejněno 59 příspěvků.
V tištěném Zpravodaji bylo zveřej-
něno: 10 článků od čtenářů v 5/2011,
9 článků v 6/2011, 9 článků v 7-
8/2011,10 článků v 9/2011, 10 článků
v 10/2011, 14 článků v 11/2011 a 10
článků ve 12/2011. Od května 2011
nebyl zveřejněn jednohlasným roz-
hodnutím RR pouze jeden příspěvek
(poslaný do 12/2012) z důvodů uráž-
livého obsahu s osobními invekti-
vami za hranicí slušnosti. S tímto
rozhodnutím RR byl autor seznámen
elektronickou poštou.
Redakce děkuje všem přispěvatelům
ÚZ. Do roku 2012 připraví RR nové
rubriky zaměřené na komunikaci
se samosprávou a přijme opatření
k efektivnějšímu hospodaření (ome-
zení vnitřního barevného dvoulistu,
větší pozornost rozsahu čísla).

Do třetice se ve Zpravodaji ( lednové, únorové a březnové
číslo r.2012) věnujeme lesní problematice, která je mezi
újezdskými občany právem živá a rozjitřovaná pohledem
na vykácené plochy„našeho“ lesa a rozježděné lesní cesty.
Děkujeme panu revírnímu Sedláčkovi z LČR za trpělivé vy-
světlování nejenom na stránkách Zpravodaje, ale i za jeho
ochotu účastnit se besed i osobních kontaktů. Otázky Ing.
Marka jsme pokládali i za vás, čtenáře Zpravodaje a dou-
fáme, že zde, na omezeném prostoru jsme alespoň zčásti
vysvětlili hospodaření v lese, které je profesionální čin-
ností jako každé jiné odborné zaměstnání. Celé téma
předáváme Komisi životního prostředí ke zvážení a uspo-
řádání další veřejné besedy o hospodaření v Klánovickém
lese (LČR), případně i v částech lesa ve správě Lesů hl.m.P.
O konání besedy či jiné formy setkání s lesními správci bu-
deme čtenáře Zpravodaje informovat.

Kácení holosečemi:
V lesích, které obhospodařují Pražské lesy, se těžba holo-
sečemi neprovádí vůbec. Proč v Klánovickém lese, který
velkou většinou leží na území hl.m. Prahy a má podobnou
rekreační funkci jako ostatní lesy v Praze, by tomu ne-
mohlo být podobně ?
Lesy Hlavního města Praha převzaly v této lokalitě pře-
vážně mladé porosty, kde nelze holosečně těžit.
To ovšem neznamená, že tento způsob obnovy nevyuží-
vají. Doporučuji přečtení webových stránek Lesy hlavního
města Praha, před tím, než se začnou rozšiřovat neprav-
divé informace a vyvolávat hysterie vůči LČR.

Objemy těžby:
Obecný ukazatel kubické metry na hektar. Jaká plocha je
v tomto ukazateli uvažována? Jen plocha vytěženého
lesa, nebo celková plocha lesa (to spíš) nebo jiná plocha?
Selským rozumem uvažujícímu čtenáři by zajisté více
řekly skutečné celkové objemy těžby v m3 a celkové vy-
těžené plochy v minulosti a budoucnosti, ze kterých by
snad bylo možno dedukovat budoucnost lesa. V evidenci
Lesů ČR jsou zajisté skutečné objemy těžby sledovány
jako hlavní údaj, tak proč nebyly řečeny?
Rok: LHP 1992-2001 vytěžené holiny v tomto období
72 ha
1992….5617 m3, 1993….6741 m3, 1994….6085 m3,
1995….3519 m3, 1996….3400 m3, 1997….4221 m3,
1998….3713 m3, 1999….3283 m3, 2000….3605 m3,
2001….3332 m3.
V tomto období probíhala ve velké míře těžba nahodilá,
kdy dubové porosty byli silně napadeny tracheomykozou
a smrkové porosty lýkožroutem smrkovým.
Rok 2012
Plánovaný objem těžby pro tento rok je 3080 m3

Zničené cesty:
Mohlo by se zdát, že Lesy ČR se už nemůžou dočkat konce
zimy, aby se vrhly na opravu poničených cest. Háček je
ovšem v tom, že ty cesty byly z velké části poškozeny před
řadou let, takže byla spousta času na jejich opravu.
U každé cesty, či svážnice, která je využívána dochází
k opotřebení a nutnosti následné opravy. Na tyto opravy

musí být vypracován projekt a vyčleněny Unanční pro-
středky. Vše se plánuje a určují se priority. Ano, čekáme až
se oteplí, abychom mohli zmiňovanou cestu opravit.

Starost o vytěžené plochy:
Odvážné tvrzení, že vytěžené plochy jsou do 2 let osázeny
a následně je pečováno o jejich stav, v řadě konkrétních
případů neplatí (plocha mezi prodloužením ulic Sudějo-
vická a Sulovická)
Tvrzení, že vytěžené plochy jsou do dvou let zalesněny,
není obecné, ale jedná se o skutečnost. Následně jsou tyto
plochy ošetřovány do zajištění. To znamená, že vysazené
stromky již nejsou ohroženy zvěří a buření. Zmiňovaná
plocha dosáhla tohoto stadia a případnou ostružinu,
která již nemůže ohrozit životaschopnost porostu neoží-
náme. Následuje prořezávka, kdy jsou vybíráni nežádoucí
jedinci.

Závěr:
Těší mě, že ÚMČ bude iniciovat schůzku ohledně oprav
poškozených cest. Nemělo by ale zůstat jen při cestách,
ÚMČ by měl důrazně požadovat, aby byly co nejdříve sní-
ženy stávající objemy těžby, které jsou extrémní s ohle-
dem na funkci a využití Klánovického lesa. Petice za
vyhlášení Klánovického lesa jako celku za chráněné území
je jistě chvályhodná, avšak je to běh na velmi dlouhou
trať, ze které my, starší obyvatelé Újezda n.L. už nebu-
deme mít žádný užitek.
Cesty a objemy těžby jsou opakovaným námětem jednání

i veřejných besed s LČR i LHP. Řádné připomínky k les-
nímu hospodářskému plánu na roky 2012- 2021 zpraco-
vávala Komise životního prostředí v létě 2011, z části
věnované těžbě dřeva uvádíme následující požadavky:
� limitování velikosti těžebních mýtin v přírodní rezer-

vaci na 0,2ha, v ochranném pásmu na 0,5ha.
� ponechání souší a části vytěžené dřevní hmoty v po-

rostech přirozenému rozpadu, v případě nepůvod-
ních dřevin jen v odůvodněných případech např.
nepřístupný terén aj.

� volba vždy co nejšetrnějších lesnických technologic-
kých postupů

� vyloučení těžké techniky z těžebních prací v přírodní
rezervaci a jejím ochranném pásmu

� ochrana cest a pěšin při těžbě, jejich uvedení do pů-
vodního stavu po skončení těžby a odvezení dřeva

Informace o probíhajícím připomínkovém řízení byly
v příslušné lhůtě úředně vyvěšeny a k účasti veřejnosti na
procesu připomínkování vyzýval web a místní i pražská
občanská sdružení se zaměřením na ochranu přírody.
Připomínky byly předloženy Radě MČP21, ta je svým
Usnesením RMČ20/0349/11 ze dne 12.7.2011 schválila
a v řádném termínu odeslala. V současné době probíhá
zpracovávání závazného Lesního hospodářského plánu
Klánovického lesa na Odboru ochrany prostředí Ma-
gistrátu hl.m.P. Připraven k předložení veřejnosti má být
v polovině letošního roku. Hospodaření začátku r. 2012
probíhá podle etátu z minulého období.

Použité zdroje: příspěvek Ing. Marka, odpovědi Ing. Sed-
láčka, informace a zápisy jednání KŽP, materiály ÚMČP21

zpracovala redakce

Lesy České republ iky a naši čtenář i potřet í
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V tomto a následujících Zpravodajích
vás na pokračování seznámíme vždy
s plným a originálním zněním se-
psaných problémů – námětů, které
občané sestavili u pracovních stolů
Veřejného fóra, které se konalo 18. 1.
2012. Standardní projednávání jed-
notlivých okruhů formou Veřejného
fóra je součást zpracovávání strate-
gického plánu MČ na desetileté ob-
dobí. Náměty jsou uvedeny tak, jak
je občané zformulovali. Pokud ob-
čané některé náměty preferovali,
jsou uvedeny v úvodu a označeny
číslem pořadí. Kurzívou jsou uve-
deny problémy – náměty z anonym-
ně vyplňovaných lístečků (odevzdá-
no v počtu 97) a z hodnotících do-
tazníků (odevzdáno v počtu 46).
Jedná se o vyjádření občanů, která
nebyla sepsána u tematických stolů
a veřejně přednesena. Někdo uváděl
problémy – náměty, které už byly se-
psány u stolů.

Dnes uvádíme okruh č. 1 -
Školství, kultura, sport, volný
čas

ŠKOLSTVÍ:
1 Nesouhlas se slučováním – sply-

nutím mateřských škol (zrušit pra-
covní skupinu jmenovanou RMČ).

2 Obec by měla podporovat sou-
kromé školky, do kterých chodí
děti, které se z kapacitních důvo-
dů nedostaly do obecní školky. Ne-
využívá potenciál soukromých

Veřejné fórum v plném znění Část první
Vážení čtenáři ÚZ,
Tímto příspěvkem bychom rádi reagovali na 2 články uveřejněné
v ÚZ 2/2012 pod názvem „Poznatky z veřejného fóra konaného dne
18. 1. 2012“.
Hned v úvodu musíme vyjádřit lítost nad tím, že nebyla oslovena
i druhá strana, o které se ve článcích mluví, tj. skupinka lidí, zastu-
pující všechny MŠ v Újezdě nad Lesy.
Vzhledem k tomu, že po celém Újezdě n.L. byly vyvěšeny pozvánky
na „Veřejné fórum“, a význam slova „FÓRUM“ již ve starověkém
Římě znamenal „místo, kde se lidé scházeli a DISKUTOVALI“ (zdroj
Wikipedie), je logické, že lidé, kteří se této akce účastnili, očekávali
právem DISKUZI. Diskuze však vůbec neproběhla, nebyl dán pro-
stor pro konkrétní otázky, a když už byla přece jen otázka položena,
nebylo na ni přímo odpovězeno a to ani člence zastupitelstva MČ.
Odchod z „Veřejného fóra“ nebyl projevem nezájmu a neúcty k dal-
ším tématům, jako jsou doprava či sociální problematika, které ob-
čany v Újezdě n.L. pálí, ale vyjádřením nesouhlasu s manipulací,
která přichází ze strany ÚMČ Praha 21.
Závěrem bychom rádi objasnili naše pobouření nad vyhlášením kon-
kurzů na místa ředitelek 1. MŠ a MŠ Sedmikráska. Důvody, které
vedly ke konkurzům, byly objasněny až 14 dní po jejich vyhlášení
a to hlavně osobám, kterých se to přímo týká. Ve slušné lidské spo-
lečnosti je toto jednání neomluvitelné a my osobně doufáme, že
příště nebudou vznikat konflikty kvůli nedostatečné komunikaci.

Šárka Zátková, Lucie Ponicová a Martin Bartovský

Toto vysvětlení, které nám poskytli výše podepsaní autoři po
přečtení ÚZ 2/12 uvádíme pro účastníky VF 18. 1. 2012 a čtenáře
Zpravodaje. Anonymní skupina účastníků nespokojená s progra-
mem a osnovou prvního Veřejného fora jako pracovního setkání
přestala být anonymní, paní Zátková se zapojila do práce v Komisi
vzdělání a výchovy, paní Ponicová do Pracovní komise s úkolem
vyhodnotit přínosy a negativa možnosti sloučení MŠ a společně
se budou snažit o zlepšení aktuální informovanosti a komuni-
kace.

redakce

školek.
� MČ nedostatečně komunikuje.
� Na webu MČ pro školství samo-

statnou sekci.
� MČ nedodrží, co slíbí.
� Zefektivnit rozhodovací a řídící

proces na škole.
� Ucelit koncepci výuky jazyků (ná-

vaznost výuky angličtiny – rozší-
ření na ZŠ).

� Uvedení konkrétních důvodů pro
vyhlášení konkurzů na ředitelky
MŠ a ředitele ZŠ

� Zkvalitnění výuky na 2. stupni ZŠ.
� Malá kapacita mateřských školek.
� Malá kapacita základní školy.
� Zlepšit výuku na 2. stupni ZŠ.
� Školství.
� Malý počet obecních MŠ.

VOLNÝ ČAS, SPORT, KULTURA:
1 Nedostatečný dohled a bezpečnost

na multifunkčním hřišti – devas-
tace, alkohol atp. (chybí místo pro
setkávání 12 – 13 let).

2 Dobrá dostupnost na kole (sporto-
višť, škol apod.), aby tam děti
mohly chodit bez dozoru rodičů,
kteří jsou v práci, tj. bezpečnost
cesty.

� Nabídka k založení rodinného cen-
tra odmítnuta, preferuje se Nepo-
seda Běchovice po představení na-
šeho projektu (pozn. nabídka od
HS Sluníčko).

� Rozvoj Sboru dobrovolných hasičů
i pro děti, pomoc organizacím, spo-
lupráce s MŠ a ZŠ.

� Odmítnutí podpory pro vybudo-
vání zoo koutku, eko koutku.

� Kultura.
� Level – kino, kinosál.
� Neexistence funkčního kulturního

a společenského centra.
� Více volnočasových aktivit pro děti

i dospělé.

Přítomno bylo 111 zapsaných ob-
čanů, 9 členů strategického týmu
MČ (převážně vedoucí odborů), 2
vedoucí odborů nezastoupených ve
strategickém týmu a 8 členů žákov-
ského zastupitelstva

Strategický plán má tři hlavní části:
analytickou, návrhovou a realizační.
V současné době je zpracována první
část a bude umístěna k připomínko-
vání na webu MČ i se strategickou
vizí. Druhá část se zpracovává na
základě všech veřejných výstupů, na
základě podkladů strategického
týmu MČ, mikrotýmů a komisí. Také
bude umístěna k připomínkování na
webu MČ. Kompletní strategický
plán bude schvalovat zastupitelstvo
MČ Praha 21 na svém červnovém za-
sedání.

Informace ze Závěrečné zprávy z ve-
řejného fora dne 18. ledna 2012 zpra-
covala redakce, originál na
www.praha21.cz/samosprava/
udrzitelny-rozvoj-mc/
strategicky-plan-mc.html
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„Setkání s umělcem, malířem a sportovce Františkem Kollmanem“
v 15.00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21
SPCCH srdečně zve na setkání s panem Františkem Kollmanem, který bude vyprávět
a povídat o své knize.

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Výstava„Organizační struktura samosprávy volených orgánů“ a stálé expozice

Vražda za oponou
Od 15:00 hod, Hudební divadlo Karlín. Doprava samostatně MHD. Pořádá SPCCH.
Zájemci oslovte své důvěrnice.

Zpívaná večerní modlitba
Od 19.00 hod ve farním kostele Koloděje

Diskotéka v klubu Level
Od 21:00 hod., Polyfunkční dům
Hraje Dj A75, Piňa colada pro dámy zdarma. Více na www.muj-level.cz

Tradiční vzpomínkové setkání u pomníku T. G. Masaryka u příležitosti výročí
jeho narození
v 16:00 hod u pomníku T.G.M, Staroklánovická ul. Praha 9
Srdečně zve za organizaci ČZS Blanka Exnerová a za ÚMČ Praha 21 starosta
RNDr. Pavel Roušar

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

Školní ples
Od 20:00 hod v Polyfunkčním domě
Pořádá pro rodiče a přátele školy Masarykova ZŠ, MČ Praha 21 a Taneční studio Style.
Cena 220,-Kč, tombola, ukázka společenských tanců.
Předprodej Podatelna MČ Praha 21, polyfunkční dům a Masarykova ZŠ.

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Výstava„Organizační struktura samosprávy volených orgánů“ a stálé expozice

Světový den Tibetu
Jako výraz sympatií a solidarity bude na ÚMČ vyvěšena tibetská vlajka

Diskotéka v klubu Level
Od 21:00 hod., Polyfunkční dům
Hraje Dj Luukyy. Víve na www.muj-level.cz

Trénování paměti s Libuškou
od 15.00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21
Vždy 2. pondělí v měsíci, mimo dubna, kdy bude až pondělí 3. – Velikonoce. Vezměte
si papír a tužku na praktická cvičení. Srdečně zve SPCCH

Vernisáž fotek k zahájení sezóny Třech pro zdraví
V 18:30 hod v Polyfunkčním domě
FotograUe závodů od roku 2007, speciální kolo pro handicapované cyklisty„hand-
bike“. Dražba fotky ve prospěch handicapovaných cyklistů ze sdružení Černých koní.
Vstupné zdarma. Více na www.triprozdravi.cz.

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Výstava„Organizační struktura samosprávy volených orgánů“ a stálé expozice

OCHUTNEJTE NOVOU BESEDU – zahájení akce s bohatým programem
Od 15:00, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 -
Klánovice, www.kcnovabeseda.cz

Diskotéka v klubu Level
Od 21:00 hod., Polyfunkční dům
Hraje Dj Fiala a Majkl. Více na www.muj-level.cz

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ - kino
Od 16:00 Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 - Kláno-
vice, Vstupné: 65,- Kč děti/ 85,- Kč dospělí, www.kcnovabeseda.cz

MODERNÍ YOYOVÁNÍ - kurzy nejen pro kluky
Od 16:00-17:00 (začátečníci) a 17:00-18:00 (pokročilí), Kulturní centrum Nová Beseda,
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 - Klánovice, www.kcnovabeseda.cz

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Od 18:00 hod, zasedací místnost ÚMČ Praha 21
Srdečně zve starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar

Balet P. J. Čajkovskij - „Spící krasavice“
začátek představení od 11:00 hod – Státní opera, Wilsonova 101/4, Praha 1
Pořádá Sdružení důchodců, cena 100,-Kč, doprava MHD

„Čaj o páté se starostou“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar
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OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

Instalatérské práce
Voda • Plyn • Kanalizace • Topení • Revize

Tel: 777 613 766
Inservis.koci@seznam.cz

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

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET

Tenisové kurzy pro děti i dospělé
Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče

od DUBNA 2012 - tenisové kurty Újezd nad Lesy, ul. Kalská
V ceně služby trenéra, pronájem kurtu, ten. míče, zapůjčení rakety
Info: tel. 608 972 425,                  www.tenis.kvalitne.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ TÁBOR 2012
PARK HOLIDAY (Praha 10-Benice)

v období letních prázdnin
každý týden: pondělí- pátek 8:30- 17:00

pro děti od 6- 15 let všech herních úrovní
cena: 5.000,-Kč Info: tel. 608 972 425, 

www.tenis.kvalitne.cz,                www.parkholiday.cz

Nabízíme:
Neinvazivní diagnos�ku krve

Neinvazivní metoda, která poskytne klientům ucelené informace
o jejich zdravotním stavu, je bezbolestná a nemá žádný vliv na organismus
vyšetřovaného pacienta. Doba vyšetření je cca 15 � 20 minut.
Metoda hodno� až 117 parametrů lidského organismu bez nutnos� odběru krve.

Máte-li zájem o toto vyšetření, kontaktujte nás
na tel.: +420 724 004 599, www.nedia.cz, email: nedia@email.cz 

NABÍZÍM:
• POMOC NA ZAHRADĚ (sekání trávy, natírání plotů, kácení stromů...)
• POMOC V DOMÁCNOSTI (pokládka koberců, plovoucích podlah, drobné

opravy v domě, malování, sestavení nového nábytku)
• OBSTARÁNÍ NÁKUPŮ dle požadavků (od běžných až po velké a objemné)
• ODVOZ NÁBYTKU a jiných objemných věcí na chaty, chalupy atd.
TEL.: 608 209 907 e-mail: vladimirsaitz@gmail.com
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První jarní vycházka „Žižkovem do Armádního muzea“
sraz na konečné tramvaje č. 9 na Spojovací ul. v 10.00 hodin
Doporučená doprava: bus č. 163 v 9:26 z Rohožníku, bus č. 109 v 9:46 z Dolních
Počernic, na Spojovací v 10:00. Srdečně zve SPCCH

FOOTBAG (hakisak) - kurzy nejen pro kluky
od 15:30 – do 16:30, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9
- Klánovice, www.kcnovabeseda.cz

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY - kino
Od 19:30, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 - Kláno-
vice, www.kcnovabeseda.cz , vstupné: 85,- Kč

Zájezd do Polska - Kudowa
Odjezd v 5:00 hod od Štangla. Cena 220,-Kč
Srdečně zve na zájezd Český červený kříž. V případě zájmu volejte pí Kolembářovou,
tel. 281 972 575.

Vernisáž výstavy „Školství v Újezdě nad Lesy dříve a dnes“
Od 14:00 hod v sále Polyfunkčního domu
Vystoupení sboru Cantoria Praha - sbormistryně Mgr. Jaroslavy Halamové, pokračo-
vání v Újezdském muzeu. Srdečně zve Újezdské muzeum a Masarykova ZŠ

Diskotéka v klubu Level
od 21:00 hod., Polyfunkční dům
Hraje Dj Luukyy. Více na www.muj-level.cz

ŠPERKY Z KORÁLKŮ - tvořivé kurzy (ketlování, motanice, přívěskový náramek, aj.)
neděle, 14:00 – 17:00, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14
Praha 9 - Klánovice, www.kcnovabeseda.cz

Krvik Totr uvádí večírek - Buchty a jejich křivky
Od 19:00 hod Divadlo v ZŠ Masarykova, ulice Čentická
Čtyři absolventky a studentky katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMUa hudeb-
níci. Více na www.ctyribuchty.weebly.com, vstupné 70,-Kč

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – divadlo pro děti
Od 10:00, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 - Kláno-
vice, www.kcnovabeseda.cz, Vstupné: 65,- Kč děti/ 85,- Kč dospělí

ŠKOLNÍ VÝLET - kino
Od 19:30, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 -
Klánovice, www.kcnovabeseda.cz, Vstupné: 85,- Kč

NEHLEDEJME NEMOC – BUĎTE ZDRAVÍ - přednáška
Od 10:00 do 12:00, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 -
Klánovice, www.kcnovabeseda.cz, Vstupné: 60,- Kč/ senioři ZDARMA

Pasování prvňáčků na čtenáře
Od 16:00 hod I.A a I.B a od 17:00 hod třídy I.C, I.D a I.E v divadelním sále na I. stupni
Masarykovy ZŠ. Děti budou po čtenářském slibu králem Knihoslavem I. pasováni na
čtenáře a přivítáni v Řádu čtenářském.

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA - kino
Od 19:30, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 - Kláno-
vice, www.kcnovabeseda.cz, Vstupné: 85,- Kč

Přednáška „Vše o zahradě, meruňky, broskve, drobné ovoce“
od 16,00 hodin v klubovně Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy, Staroú-
jezdská 495, Praha 9. Přednáší př. Jaroslav Kraus.
Pořádá Český zahrádkářský svaz Újezd nad Lesy.

MONOLOGY VAGÍNY – Eve Ensler - divadlo
Od 19:30, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 -
Klánovice, www.kcnovabeseda.cz vstupné: 320,- Kč / 280,- Kč

Výroční členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami
Od 14:00 ve školní jídelně Základní školy v Polesné ulici
Připraveno malé pohoštění. Zve Obvodní výbor a výbor Základní organizace
SPCCH v Újezdě nad Lesy.

Diskotéka v klubu Level
od 21:00 hod., Polyfunkční dům
Hraje Dj A75. Více na www.muj-level.cz

Květná neděle
v 9:00 hod mše sv. s žehnáním ratolestí a čtením pašijí
ve farním kostele v Kolodějích

6. ročník charitativní akce Škola pro Unicef
Od 17:00 hod na I. stupni Masarykovy ZŠ v parku.
Návštěvníci z řad rodičů a veřejnosti si mohou zakoupit výrobky s velikonoční téma-
tikou a tím zároveň jednotlivým třídám Unančně přispět k nákupu – symbolické
adopci – Panenky.

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

placená inzerce
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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

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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

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

phone.újezd.net

Zahradnické práce
Petra a Jiří Pavlíčkovi
Vše pro spokojenost Vaší zahrady
tel.: 604 573 175, 603 239 010
adresa: Květnice 50 (areál střelnice)

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

ÚČETNICTVÍ
Zpracujeme Vaše: DE, PÚ MZDY, DPH, DANĚ,

REKONSTURKCE, ÚČETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

DALŠÍ ÚČETNÍ PRÁCE DOHODOU
603 502 706, 281 932 886 hakata@seznam.cz

PRODEJ – NOVÉ BYTOVÉ NÁSTAVBY

6 nových bytů 3+kk vč. 2 mezonetů

Újezd n./Lesy, s. Rohožník, ul. Žehušická

www.rohoznik.cz T: 602 339 870

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ
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NA KLÍČ
�� Poradenství v oblasti odvlhčování zdiva objektů
– realizace �� Zateplování stěn – podlah – půd
�� Ploty �� Zednické práce

� 603 505 987 

VŠE KOLEM DOMU

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

Fotografie pro výzdobu kanceláře, bytu.
Akce! Zaváděcí ceny!

Za originál méně, než za reprodukci !
Spolupráce s interiérovými designéry vítána.

www.fotkydointerieru.cz 
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uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 12. března 2012.

distribuce

Na konec roku 2011 připravila UniCredit Bank otevření své po-
bočky v Praze – Horních Počernicích. Moderně pojaté obchodní 
místo můžete navštívit v Náchodské ulici č. 444/145. Nová po-
bočka v Horních Počernicích ukazuje, že banka chce stále více 
posilovat svou síť na českém trhu a že má co nabídnout. Při této 
příležitosti jsme vyzpovídali ředitelku pobočky Janu Franke.

Jaké služby nová pobočka UniCredit Bank nabízí klientům?
Klienti u nás najdou kompletní bankovní servis včetně nabídky no-

vých produktů občanům, podnikatelům a menším fi rmám. K dispozici je 
inteligentní bankomat, který umožňuje vkládat bez poplatku prostředky 
na účet 24 hodin denně. Vklad se okamžitě připíše, což je možné ihned 
ověřit pomocí kontroly výpisu přímo u bankomatu.

Máte mezi produkty nějaké zajímavé novinky?
Od dubna loňského roku si u nás mohou klienti i neklienti banky, 

kteří řádně splácejí spotřebitelský úvěr, kontokorent nebo úvěr z kreditní 
karty, sloučit své úvěry do jednoho výhodného úvěru. Jsme moc rádi, 
že hned po několika měsících můžeme konstatovat, že zájem klientů 
o tuto novinku je nad naše původní očekávání. Jenom pro zajímavost, 
naší bance v současnosti patří již druhé místo mezi bankami, které slou-
čení úvěrů nabízejí. 

V čem spočívá tento úspěch?
Pomocí naší novinky Splatkomat.cz jsme totiž na český trh při-

nesli netradiční a lidem velmi užitečné řešení. Klienti mají totiž možnost 
předem zjistit, kolik mohou ušetřit na měsíčních splátkách nebo kolik 
mohou získat peněz navíc bez navýšení měsíčních splátek, a to kdykoli 
díky naší aplikaci, která je všem přístupná na internetu. Pokud se klient 
následně rozhodne pro některé z nabízených řešení a využije možnost 
odeslání požadavku přímo ze Splatkomat.cz, čeká ho připravený bankéř 
s hotovým řešením.

Jak takové jednání s bankou probíhá?
Během jedné návštěvy vyřídíme vše včetně úhrady případné sank-

ce v konkurenční bance za předčasné splacení úvěru. Prostředky lze 
přitom použít na cokoli až do 500 000 Kč. Do 250 000 Kč navíc není 
zapotřebí spolužadatele. Půjčku lze splatit předčasně bez poplatků 
a v případě potřeby až 5krát odložit splátku. 

Je ještě něco, co umí váš Splátkomat?
Kromě sloučení spotřebitelských úvěrů, kontokorentů nebo úvěrů 

z kreditních karet do jednoho výhodnějšího úvěru od UniCredit Bank 
mohou lidé nově od loňského října požádat také o nový úvěr. 

Umíte ale nabídnout něco také těm, kteří především ocení ceno-
vě přijatelné osobní balíčky?

Pro klienty, kteří nechtějí platit měsíční paušál za nejužívanější ban-
kovní služby a očekávají rychlé a jednoduché zpracování dokumentace 
včetně převedení konta z jiné banky, je naše další novinka – EXPRESNÍ 
Konto. Klienti mohou využít vedení konta zdarma a získají také novou 
EXPRES Kartu, která je na místě aktivována, aniž by si museli přijít ještě 
pro PIN kód.

V poslední době jste vnímáni jako banka, která mění pohled na 
hypoteční úvěry. Můžete to přiblížit více?

Před dvěma lety jsme na trh uvedli velice zajímavou PŘEVRATNOU 
Hypotéku na bydlení. Jejími výhodami jsou nižší splátka než u hypotéky 
s fixní úrokovou sazbou, neměnná odchylka v úrokové sazbě po celou 
dobu splácení a možnost mimořádné splátky až 4x ročně. Naše nabídka 
PŘEVRATNÉ Hypotéky na bydlení s  úrokovou sazbou 2,5 % p. a. je 
aktuálně stále nejnižší na trhu. Už půl roku navíc platí tato skvělá sazba 
také na nerezidenční nemovitosti, tedy na koupi chaty, chalupy nebo 
nemovitosti určené k  pronájmu. Od října jsme ale také snížili úrokové 
sazby u hypotečních úvěrů s fi xním úrokem. Klienti mohou nyní získat 
úvěr u jednoleté fi xace již od 2,99 % p. a. 

V poslední době se hodně mluví o novinkách v přímém bankov-
nictví, ani tady jste nezaspali?

Také tady nezaostáváme, spíše naopak. Na podzim jsme pro klien-
ty připravili naši „Banku v mobilu – Smart Banking“, díky které mají klienti 

nejen okamžitý přehled o svých účtech, debetních a kreditních kartách 
a kdykoli mohou provádět tuzemské platby, ale mohou si velmi jednodu-
še najít nejbližší bankomat nebo zjistit aktuální kurzy zahraničních měn. 
Aplikace je podporována pro největší počet typů mobilních telefonů na 
českém trhu, aktuálně více než 1200 modelů chytrých telefonů.

Co nabídne UniCredit Bank podnikatelům a malým fi rmám v Hor-
ních Počernicích a okolí?

UniCredit Bank přináší především komplexní řešení – od vedení 
účtu přes úvěry či hypotéku až po individuální poradenství např. pro 
advokáty či lékaře. K otevření jsme připravili pro podnikatele speciální 
nabídku – možnost vedení podnikatelského konta zcela zdarma v pří-
padě současného založení osobního konta. Součástí nabídky je také 
individuálně nastavený limit provozního fi nancování.

Co byste ráda vzkázala našim čtenářům?
Ráda bych pozvala klienty z řad občanů a podnikatelů k návště-

vě nové moderní pobočky, ve které se budou moci přesvědčit, že naší 
hlavní prioritou je osobní a profesionální přístup opravdu ke každému 
klientovi.

UniCredit Bank Expres, Náchodská 444/145, 
Praha – Horní Počernice
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Podrobnosti naleznete na www.kvetiny-darky.eu
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