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ZPRAVODAJ
Nová objízdná trasa pro stavbu kanalizace na hlavní silnici str. 2
Sloupek zastupitelů str. 4

Soutěž
„Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti“

Pozvánka na
veřejné projednání

Návrh nových Pravidel vydávání
Újezdského zpravodaje

Zveme občany k diskuzi nad návrhem nových pra-
videl vydávání měsíčníku naší městské části
Újezdský zpravodaj (ÚZ). Sejdeme se 10. října
v 17 hod v zasedací místnosti v přízemí Úřadu MČ
Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd
nad Lesy. Můžete se vyjádřit k obsahu ÚZ, na-
vrhnout změny, dozvíte se o pravidlech pro nové
fungování redakce. K diskuzi je přizván zástupce
občanského sdružení Oživení (www.bezkorupce.cz).

Za ÚMČ Vladimír Saitz a Iva Hájková

Občanské sdružení Maminy z újezdské roviny,
za podpory MČ Praha 21 a Komise sociální politiky a zdravot-
nictví, pořádá na podporu Michalky Laníkové veřejnou sbírku
víček od PET lahví a prosí vás o zapojení se do této charitativní

akce. Od 15. října 2012 bude v prostorách ÚMČ v úředních hodinách
k dispozici nádoba pro sběr víček.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozval na slavnostní připomenutí vzniku samostatného československého státu. Státní svátek oslavíme v Újezdě nad Lesy
v pondělí 29. října 2012. Slavnost bude zahájena v 16:30 hodin před školou u busty presidenta Masaryka, od 17 hodin se bude v Divadelním sále
školy (vstup z ulice Čentické) promítat film věnovaný vzniku Československé republiky.

Pavel Roušar, starosta

Slavíme státní svátekVážení čtenáři,
na straně 4 vám představujeme zcela novou ru-
briku nazvanou Sloupky zastupitelů, která bude
součástí každého čísla.
Na základě doporučení Rady MČ z února 2012 vy-
cházíme vstříc dosud neschválené novele tisko-
vého zákona, která poskytuje „přiměřený prostor
pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory
členů zastupitelstva územní samosprávy, pro kte-
rou je (periodický tisk územní samosprávy) vy-
dáván, a to s přihlédnutím k jejich reálnému
postavení v politickém životě“ (§ 4a zákona č.
46/2000Sb.)
Každému ze sedmnáctičlenného újezdského za-
stupitelstva je takto nabídnuta možnost pravi-
delně představovat svoji práci pro Újezd, pří-
padně zveřejnit své názory a postoje k aktuálním
otázkám. Redakce si vyhrazuje právo zadávat
téma pro jednotlivá vydání ÚZ, pokud téma ne-
stanoví, budou zastupitelé psát dle svého uvážení.
Jednotlivé zastupitele jsme poprvé oslovili 3. 9.
2012 a seznámili je s podrobnými pravidly Sloup-
ků. Na základě věcných připomínek byla pravidla
upravena, předložena RMČ a budou zveřejněna
na www.praha21.cz v sekci ÚZ.
Vzhledem k tomu, že chceme i nadále zachovat
společenský a občanský charakter Zpravodaje,
případnou další politickou diskuzi budeme před-
nostně zveřejňovat v elektronické formě. V pří-
padě, že zastupitel nevyužije sloupek v daném
čísle Zpravodaje, plochu využije redakce k jinému
účelu. V tomto čísle naposledy uveřejňujeme od-
povědi (dr. Dastychová a p. Kyzlink) mimo Sloupek
zastupitelů. Jsou ukončením předchozí diskuze
mezi zastupiteli pokračující od prázdninového
čísla ÚZ. Od listopadového vydání budeme poli-
tickou diskuzi zastupitelů uveřejňovat v rámci
Sloupku zastupitelů.
Vzbudí-li ve vás názory zastupitelů chuť zajímat
se víc o dění v Újezdě a pošlete-li svoji reakci jako
standardní příspěvek do redakce@praha21.cz,
zveřejníme ji v e-formě. Vaše nejzajímavější pří-
spěvky se stanou základem otázek do dalších
sloupků, či obsáhlejších rozhovorů.
Spolu s vámi jsme zvědaví, jak se zastupitelé se
Sloupky popasují. Doufáme, že až opadne ostych
a nechuť k neznámému, stanou se sloupky
v Újezdském zpravodaji součástí běžné komuni-
kace samosprávy s občany.

-red-

Při slavnostním zahájení nového školního roku dne 3. září 2012 vyhlásil
starosta MČ Praha 21 soutěž o jízdní kolo pro všechny žáky druhých až
devátých tříd Masarykovy základní školy.Předpokladem k získání jízd-
ního kola (nebo poukázky na nákup cyklodoplňků v ceně jízdního kola) je
nejlepší vylepšení průměru známek na konci školního roku 2012/2013
oproti závěrečnému vysvědčení školního roku 2011/2012.

Stanovte si reálné cíle odpovídající Vašim možnostem. Vytrvejte a buďte
pilní! Máte tři šance, jak vyhrát zajímavou cenu – nejpodstatnější zlepšení
výsledků studia, splnění svého předsevzetí nebo samé jedničky na vy-
svědčení. To je přeci výzva! A nezapomeňte - dosáhnout maximálního vzdě-
lání odpovídajícího schopnostem a možnostem každého z vás je vkladem
do budoucnosti, ve které budete žít a kterou budete utvářet právě vy!
Na vaše přihlášky se těší Pavel Roušar, starosta

Podmínky soutěže:
1. Do soutěže je přihlášeno minimálně 10

žáků, při menším počtu bude soutěž
zrušena

2. V přihlášce je uvedeno jméno a pří-
jmení žáka, bydliště, současná třída, se
znam všech hodnocených předmětů
včetně známek a vypočtený průměr
známek na konci školního roku
2011/2012 (včetně známky z chování).

3. V přihlášce je uveden cílový plán zná-
mek, tj. seznam všech předmětů v le-
tošním školním roce a osobní plán/zá-
vazek, jaké známky chcete dosáhnout,
včetně plánovaného zlepšení průměru.

4. Přihláška je podána elektronicky na
starosta@praha21.cz do 31. 10. 2012
18:00 hod, do předmětu zprávy uveďte:
Soutěž. Registraci Vám obratem potvr-
díme.

Pravidla soutěže:
Průměry známek překontroluje vedení
školy, všechny nepřesnosti či pokusy
o podvod jsou řešeny vyloučením ze sou-

Jednou z přelomových událostí pro
Československou republiku bylo
datum 29. září 1938, kdy byla po-
depsána Mnichovská dohoda, která
stvrdila požadavky Německa na od-
stoupení části našeho území. Nové
československé hranice byly úmysl-
ně voleny tak, aby se náš stát už
nemohl účinně bránit. Současně
s touto událostí byl zahájen odchod
části našich obyvatel do zahraničí,
kde se zapojili do zahraničního od-
boje. Část občanů, kteří zůstali ve
vlasti, se zapojila do domácího od-
boje. Bylo to opravdové hrdinství
lidí, civilistů, kteří tu před sedm-
desáti lety žili a rozhodovali se, zda
budou riskovat své životy a zapojí se
do boje proti nacismu. Není náhoda,
že většinu z nich tvořili členové
organizace SOKOL, nebo legionáři 1.
světové války.
Úzká spolupráce obou těchto sku-
pin umožnila, že ve středu 27.
května 1942 českoslovenští parašu-
tisté, členové paraskupiny Anthro-
poid, vykonali ortel nad zastupu-
jícím říšským protektorem Reinhar-
dem Heydrichem. Byl to nejvýzna-
mnější čin domácího i zahraničního
odboje v období druhé světové války
– symbol odporu českého národa
a dalších evropských porobených

národů proti německému nacismu.
Teprve po operaci Anthropoid a ná-
sledných represích oduznaly Fran-
cie, Velká Británie a Itálie svůj pod-
pis pod Mnichovskou dohodou. Dů-
sledkem bylo, že Československo po
roce 1945 bylo obnoveno v původ-
ních předmnichovských hranicích.
V tomto roce je tomu právě 70 let.
Asociace nositelů legionářských tra-
dic (ANLET) připravila v rámci to-
hoto výročí projekt, který zahrnuje
putovní výstavu, vydala několik
publikací, literární soutěž, interne-
tovou soutěž a další doprovodné ak-
tivity a programy. www.anlet.cz
Tato výstava bude ve dnech 5. až 11.
listopadu 2012 otevřena v Masary-
kově základní škole v Újezdě nad
Lesy. Úřad městské části Praha 21,
tuto výstavu podpořil, s touto aso-
ciací spolupracuje a je jejím členem.
Výstava bude ukončena dne 11. lis-
topadu, kdy si každým rokem při-
pomínáme Den památky padlých,
který slavíme jako Den válečných
veteránů. V tento den si na celém
světě lidé, kteří tento svátek uctívají,
zvýrazňují svá oblečení rudými
vlčími máky (tzv. poppy day).

Těšíme se na Vaši návštěvu.
plk. v.v. Ing. Jan Vondráček

Někomu život, někomu smrt

„Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem (československé) republiky; snad mi to dává legitimaci, abych
vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu
pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.“

T. G. Masaryk

Z podkladů ÚMČ Praha 21 zpracovala redakce.

těže. Hodnotící komise (Komise pro vzdě-
lávání a výchovu RMČ Praha 21) vybere
jednoho žáka, který dosáhl nejlepšího vý-
sledku. Závěrečné pořadí a vítěz celé sou-
těže se hodnotí podle nejvyššího
procenta zlepšení meziročního průměru
známek všech hodnocených předmětů.

Vítězem soutěže se stává žák, který:
a. meziročně zvýší svůj průměr nejvíce ze

všech přihlášených žáků do soutěže
b. při shodnosti procenta zlepšení vítězí

žák, který svou přihlášku podal dříve.
Jízdní kolo předá výherci starosta MČ
Praha 21 v den vysvědčení 28. 6. 2013.

Speciální čestnou cenu dostanou:
1. všichni přihlášení žáci, kteří splní svůj

předem daný cíl zlepšení.
2. všichni přihlášení žáci, kteří splní svůj

závazek získat samé jedničky.
Hodně úspěchů přeje

Iva Hájková
za Odbor školství, kultury a MA21 MČ P21



Nový bankomat ČSOB
je nově nainstalován v podloubí

Polyfunkčního domu.
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Zaměřeno na životní prostředí

Rada na svém 47. jednání vzala na vě-
domí:
- zápisy z jednání Komise životního

prostředí
- zápis z Komise vzdělávání a výchovy
- zápis z jednání Pracovní skupiny ke

slučování MŠ
- zápis z jednání KSPZ
- výši úplaty v MŠ Sluníčko, Sedmi-

kráska, Rohožník, 1. MŠ Čentická
- stížnost ing. Lameše
- stanovisko pí Mgr. Jany Maryškové ke

konkurznímu řízení na funkci ředi-
tele

- zápis z jednání Dopravní komise
- záměr v podání žádosti o.s. Újezdský

STROM do 10. výzvy revolvingového
fondu na MŽP na podporu udržitel-
ného rozvoje

- žádost pí Wojdylové „Rovná podpora
podnikáni v Újezdě"

Schválila:
- termíny jednání rady v roce 2012 (7 -

12)
- odměny za 1. pololetí pí ředitelkám

MŠ a p. řediteli ZŠ
- dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu

nebytových prostor v polyfunkčním
domě

- záměr pronajmout polovinu stánku
na Rohožníku na dobu neurčitou

- uznání vlastnického práva pí Milo-
slavy Kostínkové k pozemku č. parc.
4356/34 o výměře 14m2 v k. ú. Újezd
n. L. vydržením na základě stano-
viska právní kanceláře

- pronájem parcely č. parc. 2752 o vý
měře 27m2 p. Karlu Martínkovi na
dobu neurčitou

- darovací smlouvu na hrací prvky na
pozemcích parc. č. 1821 - 1823 v k.ú.
Újezd n. L. s o.s . „Maminy z újezdské
roviny“

- pasportizaci vybraných ploch urče-
ných pro zástavbu v k.ú. Újezd n. L.

- žádost o povolení instalovat pojezdo-
vou bránu na pozemku ve svěřené

správě MČ Praha 21
- vybudovaní chodníku při komuni-

kaci Starokolínská v úseku od ulice
Ochozské v délce 90 m.

- změnu programu jednaní Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- smlouvu o zajišťování služeb v oblasti
sociální péče

- prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 17, Žíželická 1612 na dobu určitou
do 31. 12. 2012

- prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 55, Žíšovská ul. 1627 na dobu ur-
čitou do 31. 12. 2012

- r ozpočtové opatření č. 25 změna roz-
počtu v roce 2012

- rozpočtové opatření č. 26 změna roz-
počtu v roce 2012

Revokovala:
- usnesení RMČ 43/0714/12 vyhlášení

výběrového řízení na projekt izolační
zeleně v Újezdě nad Lesy

Pověřila:
- dopravní komisi ve spolupráci s OŽPD

zajistit zmapování efektivity vytíže-
nosti autobusových spojů MHD na
území MČ Praha 21 pro následné jed-
nání se společností Ropid

Rada na svém 48. jednání
Vzala na vědomí:
- rezignaci členky redakční rady Újezd-

ského zpravodaje pí Jany Suchánkové
- zápis z jednání Komise volnočaso-

vých aktivit
- zápis z jednání muzejní rady
- žádost skautského střediska Douglas-

ka o finanční příspěvek
- žádost FK Újezd n. L. o spolufinanco-

vání výstavby studní na fotbalových
hřištích ve výši 50% z celkových ná-
kladů

- Žádost o. s."Into the wild" o poskyt-
nutí finanční dotace pro dětský lesní
klub V mechu a kapradí

- pozvánku na 47. ročník závodu Mladé
Běchovice

Schválila:
- přehled žádostí o účelové investiční

dotace z rozpočtu HMP na rok 2013
- vybudování dětského hřiště v ul. Dru-

hanická, parc. č. 537/322,537/363
- vydání platební karty k běžnému

účtu MČ Praha 21 na jméno pokladní
pí H. Jakubcové

- záměr pronajmout 1,5m2 v polyfunk-
čním domě pro bankomat ČSOB

- vedení doposud vydaných knižních
publikací v účetnictví hlavní činnosti
jako propagační materiál

- nabídku ing. Stanislava Jánoše na
zhotovení projektu na úpravu ven
kovních prostor před budovou úřadu
z ul. Hulická

- bezplatný zábor veřejného prostran-
ství před polyfunkčním domem na
propagaci Českého svazu včelařů
v Újezdě nad Lesy.

- opravu komunikace v ulici Hulická
v úseku mezi Sulovická a Svojšická

- pravidla a podmínky grantového ří-
zení MČ Praha 21 v sociální oblasti
pro rok 2012

- smlouvu o právu provést stavbu kon-
strukce telekomunikačního zařízení
na střeše Masarykovy ZŠ

Souhlasila:
- se záměrem odprodat pozemek č.

parc. 4356/107 o výměře 16 m2 v k. ú.
Újezd n. L. za sníženou cenu 500,-
Kč/m2 z důvodu zatížení pozemku
umístěním inženýrských sítí

- se záměrem odprodat pozemek č.
parc. 4356/108 o výměře 15 m2 v k.ú.
Újezd n. L. za sníženou cenu 500,-
Kč/m2 z důvodu zatížení pozemku
umístěním inženýrských sítí

- se záměrem odprodat pozemek č.
parc. 4356/109 o výměře 14 m2 v k. ú.
Újezd n. L. za sníženou cenu 500,-
Kč/m2 z důvodu zatížení pozemku
umístěním inženýrských sítí

Karla Jakob Čechová

Plné znění Usnesení RMČ na
www.praha21.cz.

Novinka, kterou přinesla novela živ-
nostenského zákona, se týká stěhování
podnikatelů.
Jestliže budou mít živnostníci vždy
místo podnikání na stejné adrese jako
bydliště, bude jim stačit tuto skuteč-
nost dopředu ohlásit živnostenskému
úřadu. Při samotném stěhování by se
již nemuseli starat o nahlašování
změny adresy místa podnikání. Živ-
nostenský úřad si příslušnou adresu
zjistí z evidence obyvatel.
Značení provozoven zůstává.
Stejně tak i nadále zůstává v platnosti
nutnost označit provozovnu trvale
zvenčí obchodní firmou nebo názvem
nebo jménem a příjmením podnikatele
a jeho identifikačním číslem. Mobilní
provozovna a automat musí být dále
označeny údajem o sídle nebo místě

Vážení přispěvovatelé a čtenáři Újezdského zpravodaje,
je to už řadu let, co se spolu setkáváme nejen na stránkách Újezdského zpravo-
daje, ale i po e mailu, či osobně při přebírání příspěvků. Jelikož práce v redakci je
čím dál tím více obsáhlejší a časově náročnější, rozhodla jsem se s prací v redakci
skončit a to ke dni 30. září 2012 a věnovat se jen práci na životním prostředí a v
přestupkové komisi. Příspěvky na listopadové číslo prosím tedy zasílejte jen na
e-mail redakce@praha21.cz a nebo předejte osobně do podatelny ÚMČ Praha 21.
Příjem inzerce zůstává nezměněn, v případě zájmu o inzerci, se obracejte na paní
Irenu Mrázovou.
Dovolte mi, abych vám poděkovala za dosavadní spolupráci a přeji vám všem jen
to dobré.

Martina Nejtková

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Magistrát hl. m. Prahy stanovil nová pravidla pro přistavování kontejnerů.
Doba přistavení je vždy od 9:00 do 13:00 hod a u kontejneru bude zajištěna
obsluha.

6. října Toušická (u spořitelny)
Holšická x Sudějovická

20. října Rohožnická (u Alberta)
Starokolínská (u parku na Blatově)

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, odpad
(pračky, videa, radia umyvadla, wc ze zahrady

Kontejnery na rostlinný odpad
V neděli dne 21. října 2012 budou přistaveny 9:00 - 12:00 hod velkoobjemové
kontejnery na rostlinný odpad.

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměněny. Kontejnery se mohou
ráno rychle naplnit a není možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z
důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a odpad do něj
odložit.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří.
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

Kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné igelitové
pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta.

Výdej papírových pytlů na listí zrušen
Magistrát hl. m. Prahy zrušil distribuci a následný svoz pytlů na listí z kaš-
tanů, které je napadené klíněnkou. Z tohoto důvodu v letošním roce nebu-
dou vydávány pytle. Pro likvidaci listí použijte kontejnery na bioodpad, sběrný
dvůr nebo kompostárnu.

Kompostárna biologického odpadu v Praze
Dřevčická ul., Praha 10 – Malešice /na rohu ulic Černokostelecká x Dřevčická/

Kompostárna je určena pro obyvatele s trvalým pobytem na území hl.m.
Prahy bezplatně.

Provozní doba:
v době letního času: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hodin

sobota od 7:00 do 15:00 hodin
v době zimního času: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin

sobota od 7:00 do 15:00 hodin

Provozovatelem kompostárny je firma JENA – firma služeb, více informací na
www.jena.cz. Telefon 274 772 694, 604 221 708,
e mail: kompostarna.malesice@jena.cz

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

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

Dvůr je určen pro následující druhy odpadů zdarma:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, tele-
vize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.), kovový odpad, dřevěný odpad,
odpad z údržby zeleně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³
zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic
Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus

Mobilní sběr nebezpečných odpadů
Od 1. října 2012 byl na území hl. m. Prahy opět zahájen mobilní tříděný sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu.
Provozovatelem mobilního sběru je spol. Papkov, s.r.o., V korytech ev. č. 179,
Praha 10, vítěz otevřeného zadávacího řízení na zajištění mobilního sběru ne-
bezpečných složek. Smlouva na zajištění mobilního sběru nebezpečných od-
padů byla uzavřena do 31. 12. 2015.
V Újezdě nad Lesy bude zajištěn tento svoz v pondělí 22. října.
Praha 21 – trasa B

1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 15:00 - 15:20
2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 15:30 - 15:50
3. křižovatka ul. Chotětovská - Toušická 16:00 - 16:20
4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 16:30 - 16:50
5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 17:00 - 17:20
6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 17:30 - 17:50
7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 18:00 - 18:20
8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 18:30 - 18:50

Do sběru můžete odložit tyto odpady: 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

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.
Dne 30. října od 12:00 do 14:30 hod bude zaparkovaná před místním úřadem
dodávka Pražské plynárenské, kde si můžete vyřídit potřebné záležitosti sou-
visející s odběrem plynu. Podrobné info se dozvíte na tel: 267 175 174, 202.

Na odboru životního prostředí se nám množí stížnosti na chovatele psů, kteří
si po svých mazlíčcích neuklízejí. Obracíme se tedy na vás s výzvou, abyste
dbali čistoty a po svých psech si uklízeli.

M. Nejtková, OŽPD

Střípky z Rady MČ

podnikání nebo adrese, na které je
umístěna organizační složka zahra-
niční osoby.
Specifické požadavky má živnostenský
zákon na provozovny určené pro pro-
dej zboží nebo poskytování služeb spo-
třebitelům. Ty musí být trvale a zvenčí
viditelně označeny také:
• jménem a příjmením osoby odpo-

vědné za činnost provozovny, s vý-
jimkou automatů,

• prodejní nebo provozní dobou urče-
nou pro styk se spotřebiteli, nejedná-
li se o mobilní provozovnu nebo au-
tomat,

• kategorií a třídou u ubytovacího za-
řízení poskytujícího přechodné uby-
tování.

Ing. Zuzana Voříšková,
vedoucí Živnostenského odboru

Podnikatelé se již stěhují
bez starostí

Nová objízdná trasa
pro stavbu kanaliza-
ce na hlavní silnici
Dopravní komise RMČ P21 na zase-
dání, které se uskutečnilo dne 12. září
2012 obdržela informaci o dosavadním
průběhu stavby kanalizačního přiva-
děče na komunikaci Novosibřinská.
Z této informace vyplynulo, že stavba
se cca k 30. 9. 2012 posune za křižo-
vatku Novosibřinské a Zaříčanské ul.
Zástupci spol. Čermák a Hrachovec,
a.s. a spol. Zavos, s.r.o., kteří stavbu
realizují, požádali vzhledem k pokra-
čující stavbě o souhlas s novým ná-
vrhem objízdné trasy pro osobní
vozidla – směr z centra.
Cca od 30. 9. 2012 do 30.11. 2012 by
mělo dojít k posunutí stavby kanali-
začního přivaděče směrem ke křižo-
vatce Starokolínská - Zaříčanská a ob-
jízdná trasa ze současné Zaříčanská –
Rohožnická se změní na trasu Staro-
újezdská, V Lipách , směrem na Sibři-
nu a zpět na Rohožnickou.
Návrh dopravně inženýrských opatře-
ní musejí zástupci uvedených společ-
ností projednat s dotčenými obcemi,
HMP, MHMP, odborem dopravních
agend, zástupci Policie ČR a ostatními
dotčenými orgány státní správy a sa-
mosprávy.
Dopravní komise po vyslechnutí všech
podstatných informací s návrhem této
objízdné trasy souhlasí s tím, že poža-
duje, aby ještě došlo k posouzení řa-
diče na křižovatce Starokolínská
– Staroújezdská.
Dopravní komise doporučuje, aby byla
dokončena stavba stoky až do křižo-
vatky Starokolínská - Staroújezdská -
Staroklánovická. Termín tohoto úseku
stavby se předpokládá od 1. 12. 2012
do konce roku 2012.
Žádáme řidiče o pochopení tohoto do-
pravního opatření a o potřebnou trpě-
livost. Respektujme potřeby spoluob-
čanů, kteří netrpělivě očekávají připo-
jení na kanalizaci, kterou my ostatní
považujeme za samozřejmost.
Pro úplnost je nutné dodat, že nedojde
ke změně trasy MHD – BUS pro směr
z centra ani do centra a nemění směr
pro osobní dopravu pro směr do centra.
Objízdné trasy mimo Újezd nad Lesy
pro nákladní vozidla zůstávají beze
změny.

Ing. Milan Hájek, předseda DK

Odbor občansko správní v období od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012 vydal 2221 občan-
ských průkazů se strojově čitelnými údaji v rámci správního obvodu Praha 21
a přilehlých okolních obcí.
Se změnou zákona č. 329/1999Sb. o cestovních dokladech, vzrostl počet žádostí
o cestovní pasy.
V tomto období bylo vydáno městskou částí Praha 21 pro obce Újezd nad Lesy,
Klánovice, Koloděje, Běchovice 1968 cestovních pasů se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji.

Zdena Vodová, Odbor občansko správní
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V pondělí 6. srpna jsem byla objednaná na proce-
duru v Kossuth-Wellness na Blatově.Jaké bylo moje
překvapení, když na vstupních dveřích bylo ozná-
mení, že v úterý je celý den zavřeno. Doufala jsem
totiž, že se na tento termín objednám na masáž.
Bylo již navečer a na recepci bylo veselo. Recepce,
stejně jako zasedačka a zahradní část objektu byla
laděna do slavnostní růžové barvy. V úterý se totiž
vdávala nám všem milá Pavla a to právě v místě

Újezdští cyklisté „organizovaní“ při Komisi volnočasových aktivit mohou bilancovat II. ročník. Kvůli po-
časí se v sobotu 12. 5. neuskutečnil I. výlet na Klepec (který by měl být naší tradiční rozjížďkou před za-
hájením sezóny), ale ostatní výlety se jely a počet 10 přátel na kole se jeví jako optimální, třebaže i
nadále voláme a lákáme další kamarády, kteří se chtějí s námi vydat na cesty. Kvůli termínům uzá-
věrky Zpravodaje můžeme jen spekulovat s tím, že i ten poslední výlet, 22. září, kdy se přesuneme vla-
kem do centra Prahy a poté poloprázdnou sobotní metropolí vyrazíme kolmo na Berounku a poté
zpátky domů, že i tento vrchol naší sezóny dopadne příznivě.
Zveme Vás mezi sebe i do třetího ročníku – nejsme rozhodně polykači kilometrů a naše výlety jsou
vhodné pro všechny věkové i sportovně zdatné majitele trekingových i horských kol, včetně jejich zná-
mých a rodinných příslušníků.
Takže – děkuji za radost s Vámi a těším se příští rok zase na kolo-výlety - čeká nás, po dohodě, Klepec,
Křivoklátsko, Prokopské údolí, muzeum českého kubizmu v Libodřicích, Jevany, atd. … spolu s povin-
nými zastávkami v cukrárničkách a s rozhledy po mnohotvárné české krajině.

Petr Mach

Cyklisté - bilance II. ročníku

Sešlo se nás skoro padesát a krásné počasí umoc-
nilo bezvadně naplánovaný program. První za-
stavení patřilo cukrovaru v Dobrovici, který je nej-
starší a nejmodernější v Čechách. V prostorách
historického objektu se nachází Muzeum cukro-
varnictví, lihovarnictví a řepařství. Prohlídkou roz-
sáhlé expozice a díky odbornému výkladu průvod-
kyně jsme se dozvěděli vše od pěstování semene
řepy po nejmodernější výrobu cukru. Cukrovar
oslavil180 let nepřetržité výroby cukru a je největ-
ším zpracovatelem řepy a výrobcem cukru i lihu.
Od roku 1993 k názvu cukrovaru byla připojena
písmena TTD, připomínající původního majitele,
šlechtický rod Thurn –Taxisů.
Mladá Boleslav - naše druhé zastavení. Zde nás
očekával nám všem známý RNDr.Václav Petříček,
který nás provedl zkrácenou trasou naučné stez-
ky s nevšedním názvem Metalová cesta Mladou
Boleslaví. Byli jsme překvapeni krásami historic-
kého centra města. Viděli jsme mnoho význam-
ných budov. Za všechny např. Kostel sv. Havla na

Do zahrady se pomalu vkrádá podzim. Letní kvě-
tiny dokvétají, na záhonech zůstávají jen podzimní
astřičky a chryzantémy.
Rostliny v nádobách již tolik nezaléváme, čím větší
chlad tím méně vody rostliny potřebují.
Dokončujeme výsadbu růží, půda je prohřátá keře
ještě do zimy zakoření.
Nově vysadíme rybízy, angrešty, maliníky a ostru-
žiníky, které nám v příštím roce poskytnou la-
hodné ovoce, kterého je na trhu málo.
Letošní odkvetlé výhony HORTENZIE VELKOLISTÉ
ustřihneme až u země. Silné letošní výhony ne-
střiháme, budou kvést. Opadané listí necháme pod
keřem jako izolaci před zimou a můžeme přidat
větvičky odstřihaných jehličnanů.
Po opadu listí na broskvoních, ošetříme stromy
proti kadeřavosti a na jaře ještě jednou.
Ovocné stromy se také jako my připravují na zimu.

V sobotu 1. září se konala DEXTER Velká cena
města Úval. Na technické trati se utkali rekreační
jezdci s profesionály a nejrychleji závod dokončil
Tomáš Bohata a Zuzana Pirzkallová. Pořadatelé
kromě jedinečného servisu pro závodníky připra-
vili také bohatý doprovodný program, kterému
dominovala exhibice v Dirt jumpu. Na všechny če-
kala také tombola s hodnotnými cenami a vyhlá-
šení výsledků sobotního závodu i celého seriálu.
Velká cena města Úval byla totiž součástí
Újezd.net „Seriálu tří závodů pro Zdraví“ a před-
cházely jí dva jarní závody v duatlonu a v cyklis-
tickém orientačním závodě.
Celkovým vítězem se nakonec stal veterán Michal

OZNÁMENÍ
Koncem měsíce srpna

zemřel pan

Mgr. Miloslav Šorejs

bývalý starosta
Městské části

Praha – Újezd nad Lesy

Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

-red-

Vážení čtenáři ÚZ, mnozí z vás asi hledají v Kalen-
dáriu termín podzimní brigády. Nenajdete jej, naše
sdružení bude pravidelné brigády pořádat jen jed-
nou ročně - na jaře v rámci Dne Země a meziná-
rodního hnutí Clean Up the World. Po dokončení
stezky Lesní galerie se nám podařilo vytvořit
okruh stezek, podél kterých jsme rozmístili od-
padkové koše a pytle, které pravidelně vyměňu-
jeme. Tradiční brigádnický okruh je tedy
„zabezpečený“, vůbec to ale neznamená, že na nej-
frekventovanějších místech (okolo nádraží a auto-
busové smyčky před Smolíkem, podél
Staroklánovické, na kraji Pilovské, Čentické atd.) se

Podzimní výlet SPCCH na Mladoboleslavsko
bývalém hřbitově z r. 1539, renesanční budovu
radnice na Staroměstském náměstí, dále pozdně
gotický palác zvaný Templ z 15. stol. a secesní bu-
dovu divadla z r. 1909. Nakonec jsme navštívili vý-
stavu ze sbírky muzea 20. století, umístěnou v
historické budově odsvěceného evang. kostela.
Jejím shlédnutím jsme si připomněli dobu minu-
lou, kouzlo našich babiček a našeho mládí. Auto-
rem výstavy je výše jmenovaný RNDr. Petříček,
který nám předal mnoho zajímavých informací.
Za jeho výklad mu patří dík.
Čekala nás poslední zastávka výletu. Nad pře-
krásným železničním viaduktem u Krnska se vy-

píná pohádkový zámek Nový Stránov. Je oblíben
filmaři pro krásný kamenný most, gotickou šesti-
bokou věž a nádvoří s oboustranně otevřenými
arkádami. Po prohlídce interiéru jsme vystoupali
do věže s ochozem, odkud byl hezký výhled na
Český ráj.Příjemně unaveni a spokojeni jsme se
vraceli domů.

Milada Šáralová

Velká cena v Úvalech již pošesté
Novotný z Kralup nad Vltavou a mezi ženami si až
tímto závodem zajistila prvenství Michaela Ma-
toušková.
Letos vstupovali pořadatelé do sezóny s heslem:
„Když zážitek je víc než výkon“ a na tváři spoko-
jených závodníků bylo vidět, že toto heslo na zá-
vodech pořádaných sdružením Tři pro zdraví
opravdu platí.
Poděkování patří všem partnerům seriálu, dobro-
volníkům, starostům a zástupcům městských
částí, závodníkům a všem, bez kterých by se tyto
závody nemohly uskutečnit. Informace o závo-
dech najdete na www.triprozdravi.cz.

Tomáš Eisner

Říjnová zahrada Větve už nerostou, ale musí se otužit na větší
mrazy. Když ke stromům uděláme nastýlku z po-
sekané trávy, listí nebo nasekanými větvičkami po
řezu, zabráníme tím ohřátí půdy za slunečních
dnů a v zimě je ochráníme proti promrznutí.

Celoroční výsledky koníčků a zálib zahrádkářů
můžete vidět na výstavě v areálu snů od 5. 10. do
7. 10. 2012.
V sobotu 6. 10. nás navštíví Dr. Peleška se svými
radami.
Od 19. 10. do 21. 10. a od 26. 10. do 27. 10. 2012
bude tradiční prodejní výstava podzimní a dušič-
ková.

Na všechny tyto akce srdečně všechny příznivce
a občany zveme. Připomínáme naše internetové
stránky www.kvetyujezda.ic.cz

Za výbor organizace ČZS Újezd nad Lesy
Zdenka Nohejlová

Podchod sobě
Co se změnilo v „podchodu hrůzy“
spojujícím újezdský a klánovický
peron vlakového nádraží? Zmizely po-
čmárané stěny! V sobotu 15.9. se na
brigádě nazvané Podchod sobě sešli
dospělí i děti a společnými silami vy-
bílili stěny podchodu. Podchod ve stá-
vající podobě bude sloužit až do
plánované Modernizace traťového
úseku Praha Běchovice - Úvaly, k níž
bylo v srpnu 2012 vydáno územní roz-
hodnutí.
Brigádu na vybílení podchodu zorga-
nizovala Obecně prospěšná společ-
nost Klánovice Spolu.

-red-

odpadky a soukromé černé skládky nenajdou. Zde
je prostor pro každého z nás, vzít si s sebou na pro-
cházku igelitku do kapsy a posbírat obaly, ple-
chovky a lahve podél své trasy. Není to spravedlivé,
aby někdo čurbes vytvářel a jiný ho uklízel, ale bez
těch „jiných“, kteří napravují co nezavinili, by se
na světě asi nedalo vůbec žít. Tak se prosím za své
igelitky nestyďte a těšíme se nashledanou na jarní
brigádě s opékaním buřtů.
Během podzimu se naše sdružení bude věnovat
II.etapě Obnovení aleje ke hřbitovu, na níž jsme zís-
kali letošní grant hl.m.Prahy a také s napětím če-
káme, zda vyjde velký grant podaný na
Ministerstvo životního prostředí (rozšíření naučné
stezky v celém lese v katastru Újezda).
O připravovaných společných aktivitách vás bu-
deme aktuálně informovat.

Přejeme vám krásný barevný podzim,
za Újezdský STROM o.s.Zita Kazdová

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou
poděkovala

MČ Praha 21 Újezd nad
Lesy za milé blahopřání

a dar k mým
80. narozeninám.

Emílie Pišingerová

Neočekávaná svatba
svého pracoviště a mezi svými přáteli a kamarády.
Své ANO si snoubenci oficielně řekli v antickém pa-
vilonku na zeleném pažitu v zahradní části. A jak
jsem později zjistila, spadlo i pár kapek deště pro
štěstí a vše dopadlo přímo pohádkově.
Přeji novomanželům vše nejlepší.
P. S. Tu masáž jsme ráda přeložila a užila si ji, jak se
patří.

Zdeňka Ladová

Prosíme nálezce zelené ledvinky, k jejíž ztrátě došlo v pátek 21. 9. odpoledne na
louce u fotbalového hřiště u lesa, aby ji odevzdal na podatelně úřadu MČ Praha 21.

Matka a syn

Foto: Na slovanském hradišti v Liblici nad Cidlinou



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJstrana 4

Rád bych po prázdninové odmlce pozdravil
všechny obyvatele z obvodu Prahy 21. V sou-
časné době, kromě zpracovávání a dokumen-
tace trestných a přestupkových činů a běžné
hlídkové činnosti, prožíváme přípravy na na-
stávající stěhování našeho oddělení na nové
místní oddělení. Nové místní oddělení policie
bude hned vedle ÚMČ Prahy 21 s vchodem
z ulice Hulická, a bude tedy blíže našim obča-
nům. Stěhování oddělení by mělo podle plánu
proběhnout během měsíce října. Už teď se tě-
šíme na nové prostory a příjemné prostředí, jak
pro nás, tak i pro naše občany.
V měsících červenci a srpnu 2012 byl zazna-
menán mírný nárůst trestné činnosti oproti
stejnému období roku 2011. Opětovně byla při-
jata bezpečnostní opatření zdejším oddělením,
tak jako minulý měsíc, ve formě pořádání mi-
mořádných dopravních bezpečnostních akcí se

Vážení čtenáři!
V minulém vydání Zpravodaje mne obvinil za-
stupitel Dr. Sikač. Uvedl, že se „mýlím, nebo
vám vědomě věším bulíky na nos“. Reagoval
tak na můj článek „Zamyšlení“, ve kterém jsem
konstatovala, že opozičním zastupitelům není
dovoleno pracovat v komisích (členové komisí
jsou jmenováni radou). Jelikož se nemýlím,
těžko mohu nevědět, že v žádné komisi ne-
jsem, požádala jsem Dr. Sikače, aby si zjistil, do
kterých komisí se členové opozice hlásili
a kam byli přijati a zavzpomínal na první za-
stupitelstva, kdy jsme na otázku, zda vůbec
budeme přijati do některých komisí, dostali
odpověď, že ne.
A až zjistí, jak to ve skutečnosti je, žádám, aby
se mi omluvil. Odpověděl, že ne, neví, za co by
se mi měl omluvit.
Jsem zvyklá mluvit pravdu a ve svém věku se
to už neodnaučím. Nařčení z vědomé lži mne
uráží.

Dr. Dastychová - zastupitelka

Souhlas s fakty ve výše uvedeném článku vy-
slovují i ostatní zastupitelé zvolení za ODS -
MUDr. B. Diepoltová, MVDr. M. Hod,
V. Juřenová, A. Vlásenková, prof. RNDr. P. Voňka

Vážení spoluobčané a návštěvníci Újezda nad
Lesy, dne 31. 8. 2012 byla ukončena nájemní
smlouva na pronájem nebytových prostor
v polyfunkčním domě paní Dinu.
Již 3 dny předtím jsem na www.praha21.cz
zveřejnil, že Level má vážného nového zájem-
ce o nájem. Přestože jsem měl nájemní smlou-
vu za stranu nájemce podepsanou, podal jsem
informaci velmi opatrně. Ne proto, že bych ne-
chtěl podávat podrobné informace, ale ze zku-
šenosti, že v průběhu následujících týdnů se
může mnohé změnit. Úřad splnil povinnost
dle § 36 Zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb.:
Rada schválila vyvěšení záměru; záměr pro-
najmout restauraci, 2 bary a sál visel na Úřed-
ní desce povinných 15 dní, aby se mohl přihlá-
sit i někdo jiný. Nikdo se nepřihlásil a Rada
schválila nájemní smlouvu. Naplněním usta-
novení § 36 bylo zajištěno, aby si Úřad nemohl
pronajmout nebytové prostory někomu „ze
známosti“. Jenže, zájemce si to během toho
měsíce čekání rozmyslel. Smlouvu sice po-
depsal, ale asi nemá smysl ho nutit ji plnit.
Během srpna a září se na mne obraceli někteří
Zastupitelé, osobně nebo písemně na webu
Úřadu, či prostřednictvím pana starosty,
abych podrobně veřejně informoval o krachu
nájemce a jeho dluhu vůči Úřadu. Správu ne-
movitostí a jejich pronájem již dělám 13 let, ale

Několik vět
Vyjadřuji se jako lídr volebního uskupení
„Volba pro Újezd“ k článku p. Sikače Zamyšlení
a uvádím jeho tvrzení týkající se hlasování
v zastupitelstvu do reality. Je pravda, že byl
jako jediný z VPÚ zvolen do zastupitelstva. Ne-
jsme v koalici proto, že jsme nebyli starostou
Roušarem osloveni jako koaliční partner, ale
naopak označeni jako dinosauři a zpátečníci,
bránící zdárnému rozvoji obce. Místo toho
oslovil VV, které způsobily rozkol v koalici. Za-
stupitel p. Duchek odstoupil z RMČ. Pan sta-
rosta oslovil p. Sikače jako kandidáta do RMČ,
ale VPÚ byla proti. Pan Sikač navrhl místo sebe
p. Vlacha z uskupení Otevřený Újezd, což je ne-
obvyklé, navrhovat kandidáta z jiného než vlast-
ního uskupení. Ještě k hlasování p. Sikače, chci
zde se souhlasem VPÚ prohlásit, že p. Sikač ne-
hlasuje v souladu s volebním programem VPÚ,
ale v souladu se svými názory. Našim voleb-
ním programem není podpora stávající koa-
lice, což p. Sikač velice dobře ví. Svolali jsme
koncem roku 2011 schůzku VPÚ, kde byl ne-
schválen jeho postup při hlasování v zastupi-
telstvu a elektronickou anketou potvrzen. Jsme
volné sdružení nezávislých kandidátů a ne-
můžeme ho přimět k odstoupení, to je pouze
věcí jeho vlastního názoru a přesvědčení.
Z výsledku ankety byl pořízen zápis, který
jsem odevzdal předsedovi KV p. Jandovi. Chci
informovat naše občany, jak to ve skutečnosti
je s hlasováním p. Sikače, který hlasuje pouze
podle svého úsudku a nekonzultuje ho s členy
VPÚ, kteří s jeho hlasováním nesouhlasí.

Pavel Švejnoha

Ing. Michael Hartman / Otevřený Újezd
Vážení újezdští spoluobčané,
velmi vítám aktivitu redakční rady věnovat část Zpravo-
daje pro pravidelné příspěvky zastupitelů, a to spraved-
livě, rovným dílem. Dobře znát svého zastupitele na míst-
ní úrovni, a to nejen těsně před volbami, jen tak můžeme
uniknout současné krizi zastupitelské demokracie.
V Újezdě žiji od roku 1999 a místních občanských aktivit
se účastním od založení sdružení Újezdský STROM - okra-
šlovacího spolku v roce 2005.
S potěšením sledují otevírající se veřejnou diskusi mapu-
jící příčiny palčivých problémů jako je nedostatek mateř-
ských školek či obsazení polyfunkčního domu. Jde vesměs
o potíže plynoucí z nedostatečného strategického pláno-
vání a veřejné diskuse.
Změnu k lepšímu se snažím prosazovat od roku 2010 jako
zastupitel. Strategické plánování a otevřenost v rámci
Agendy 21, přenos zkušeností z dobré praxe prostřednic-
tvím partnerství v sítí zdravých měst ČR.
Dokladem, že se věci mění k lepšímu, je i tato rubrika.

Michael Hartman, michael.hartman@praha21.cz

Stanislav Kyzlink / TOP 09
Dobrý den,
rád bych využil prvního vydání sloupků zastupitelů k před-
stavení svých motivů vstupu do politiky.
Mým hlavním motivem vstupu do politiky byla víra v ob-
čanskou společnost. Víra, že každý občan každé země by
měl věnovat alespoň malou část volného času prací pro
společnost. Nezáleží na tom, zda je to účastí v charitativ-
ních projektech, sběrem odpadků v lese, politikou nebo
něčím jiným.
Mnoho lidí mne před vstupem do politiky odrazovalo tra-
dičním „Stejně nic nezměníš.“. Jsem rád, že jsem mohl do-
kázat opak tohoto tvrzení. Jeden člověk má opravdu
malou šanci odstranit v politice a ve společnosti všechny
nešvary. Nicméně, pokud se do politiky dostanete, mů-
žete výrazným způsobem ovlivnit dění ve svém okolí. Na-
příklad ve svém případě mohu nyní vstát a říct, sice jsem
nezměnil svět, ale vím, že i díky mne se v Újezdě nad Lesy
dělají správné věci správně.
Pokud by se ideou občanské společnosti řídili všichni ob-
čané, jistě bychom na tom vydělali všichni.

Stanislav Kyzlink

RNDr. Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Hospodárnost, efektivnost, účelnost
Podle zákona o finanční kontrole má starosta za povin-
nost stanovit kritéria pro hodnocení hospodárného, efek-
tivního a účelného výkonu veřejné správy (zákon
320/2001 Sb.). Účelností se míní takové použití veřejných
prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při
plnění stanovených úkolů (§2).
Lze tedy hodnotit účelnost bez stanovených cílů? Nelze!
Pokud má starosta zákonnou povinnost stanovit kritéria
účelnosti, veřejná správa nejprve musí mít jasně defino-
vané cíle. Tyto cíle pojmenovává až letos schválený stra-
tegický plán Újezda nad Lesy, který umožní „měřit” vý-
sledky našeho snažení i v pojmech hospodárnost, efek-
tivnost a účelnost.
„Hlavně sežeňte peníze!”, říkají opoziční zastupitelé. A já
říkám, ano, ale nejprve se zajímejme, zda peníze využí-
váme účelně. Opozice říká: „Nic neděláte”. Naopak, dě-
láme to nejdůležitější! Na radnici zavádíme strategické
řízení. Dnes zavádíme to, co zákon vyžaduje již deset let.

Pavel Roušar, starosta@praha21.cz

MVDr. Tomáš Vlach / Otevřený Újezd
První příspěvek v nové rubrice bych rád využil ke struč-
nému představení. Je mi 44 let a v Újezdě žiji od dětství.
Dvacet let zde provozuji veterinární praxi. V roce 2010
jsem byl přáteli požádán, abych doplnil kandidátku sdru-
žení „Otevřený Újezd“ na nevolitelném místě. Neměl jsem
a nemám žádné politické ambice, a proto mě zvolení pře-
kvapilo. To, že mě spoluobčané museli jmenovitě za-
kroužkovat, se mi stalo závazkem a od té doby práci pro
obec věnuji podstatnou část svého volného času. Jsem čle-
nem rady, komisí dopravní a územního rozvoje a školské
rady. Musím přiznat, že do zvolení jsem byl spíše pasiv-
ním obyvatelem obce. Trpěl jsem pocitem, že jako jedinec
nedokážu nic ovlivnit a vše se rozhoduje kdesi „nahoře“.
To hlavní, co mi zvolení přineslo, je poznání, že to není
pravda, že dění v obci můžeme ovlivňovat zásadně a já se
o to budu v budoucnu snažit i v případě, že již nebudu
kandidovat. Máte li na mě jakýkoliv dotaz, připomínku či
podnět, budu rád, napíšete-li mi na vlacht@seznam.cz

ještě nikdy jsem nemusel jednat se zájemci
o pronájem a zároveň zveřejňovat, proč je pod-
nikání v nabízených prostorách tak ztrátové.
Pokusím se alespoň vyvrátit tvrzení, že důvo-
dem nerentabilnosti provozu, je vysoké ná-
jemné. 840,1m2 nebytových prostor bylo na-
bídnuto po dobu prvních čtyřech měsíců za
20 000,- Kč měsíčně, následujících čtyřech mě-
síců za 40 000,- měsíčně a poté za 60 000,- mě-
síčně. Když vydělím tyto částky podlahovou
plochou, vychází mi 23,80 / 47,60 / 71,40 Kč za
m2 měsíčně. To je méně, než platíte nájem v by-
tech. Přitom nájemné v polyfunkčním domě
zahrnuje i užívání zvukové aparatury a zánov-
ního špičkového vybavení kuchyně za více než
3 miliony korun. Pro srovnání, za pronájem
prázdných prostor ve stánku na Rohožníku
bylo letos sjednáno nájemné 308,30 Kč/m2 mě-
síčně.
Co je největším nákladem provozovatele Le-
velu? Předpokládám, že provozovna bude ote-
vřena 365 dní v roce cca od 11 do 23 hodin.
Personál kuchyně bude přicházet dříve, při
plesech apod. bude otevřeno i po 23 hodině.
Ze součtu hodin lze odvodit nezbytnost pra-
covníků na 2 směny. Prostor je rozdělen na res-
tauraci s barem a sál s barem. Každá směna
tedy potřebuje nejméně 2 barmany/číšníky
a kuchaře s pomocnicí, která může být záro-

veň uklízečkou. Na 2 směny je potřeba 8 pra-
covníků + 1 provozní/majitel, zajišťující nákup.
Při akcích (plesy, svatby) musí být počet per-
sonálu výrazně posílen. Náklady na mzdy, so-
ciální a zdravotní pojištění pravděpodobně
měsíčně překročí 200 tisíc korun. To je téměř
7 tisíc korun denně. Kolik zákazníků potřebuje
restaurace denně, aby vydělala jen na tyto ná-
klady?
Rozhodující pro úspěch restaurace s bary
a sálem v polyfunkčním domě je velká náv-
štěvnost. Přemýšlím, jak bych podpořil pozi-
tivní zájem o náš kulturní dům a zároveň
podrobně vysvětlil jeho možnosti i nevýhody.
Jak bych vyvrátil některá mylná tvrzení, která
se šíří. Zorganizuji ve čtvrtek 18. října 2012 od
16 do 19 hodin den otevřených dveří v poly-
funkčním domě Praha 9, Staroújezdská 2300.
Tím se zájemci zároveň přesvědčí, že objekt
nebyl zničen předchozím provozem, jak někdo
prorokoval. Provedu zájemce zázemím stavby,
pak se posadíme u hranatého stolu a probe-
reme vaše otázky a nápady. Věřím, že si nebu-
deme skákat do řeči a diskuze tudíž nebude
potřebovat žádná pravidla ani jiné formality.
Prostě se sejdou dobří sousedé. Občerstvení
k nabídnutí ostatním může vzít každý s sebou.

Na shledanou ve čtvrtek 18. 10. se těší
Pavel Zeman

Restaurace Level opět uzavřena

zaměřením na vyhledávání trestné činnosti spo-
jené s dopravou a jinou majetkovou trestnou
činností, dále pak vyhledávání celostátně hle-
daných osob a věcí. V červenci a srpnu 2012
bylo zaznamenáno v celém obvodu MOP Újezd
nad Lesy celkem 75 trestných činů, což je o 9
trestných činů více než v předchozím roce za
stejné období.
Co se týče obvodu části Újezda nad Lesy, je sta-
tistika následující:
V červenci a srpnu 2012 bylo zaznamenáno cel-
kem 29 trestných činů, což je o 3 více než za
stejné období roku 2011. V devíti případech se
jednalo o vloupání do motorového vozidla, ve
třech případech o vloupání do rodinných domů
a ve třech případech o krádež vozidel. V ostat-
ních případech se jednalo o drobné krádeže či
podvodné jednání.

Střípky z policejní práce v praxi za uplynulý
měsíc.

Alkohol za volant nepatří
To, že alkohol za volant nepatří, se přesvědčil
22letý muž, kterého kontrolovala hlídka policie
MO Újezd nad Lesy dne 1. 7. 2012 ve velmi brz-
kých ranních hodinách v Běchovicích ul. Za Poš-
tovskou zahradou, když řídil osobní motorové
vozidlo značky VW. Během kontroly bylo zjiš-

těno, že muž před jízdou požil alkoholické ná-
poje. Následným měřením byla zaznamenána
hodnota 1,79 promile alkoholu v dechu. Po řád-
ném prověření a zajištění důkazů byl spis rea-
lizován ve zkráceném přípravném řízení se
sdělením podezření.

Řízení vozidla se zákazem řízení od soudu se
nevyplácí
To, že řízení vozidla se zákazem řízení vyslove-
ný soudem se nemusí vyplatit, se přesvědčil
29letý muž, kterého zkontrolovala hlídka poli-
cie MO Újezd nad Lesy v Běchovicích ul. Česko-
brodská dne 16. 7. 2012 v odpoledních hodi-
nách, když řídil osobní motorové vozidlo znač-
ky VW. Během kontroly bylo zjištěno, že muži
byl soudem vysloven zákaz řízení motorových
vozidel na dobu 5-ti let. Po řádném prověření
a zajištění důkazů, byl spis realizován ve zkrá-
ceném přípravném řízení se sdělením podez-
ření.
Jako pokaždé se na závěr obracím se na ob-
čany obvodu Prahy 21, aby v případě podezře-
lého jednání neváhali a volali na linku 158,
která je bezplatná nebo přímo zde na místní
oddělení 974 859 770 a podíleli se tak na zlep-
šení bezpečnostní situace v našem obvodu.

Npor. Ing. Vladimír Fober, vedoucí oddělení

Bezpečnost 21

Sloupek zastupitelů

Ostatní zastupitelé možnosti publikovat ve Sloupku za-
stupitelů ÚZ 10/2012 nevyužili. Plocha je redakcí použita
k jinému účelu.

MČ Praha 21 má dva Výbory zastupitelstva - finanční a kontrolní a třináct komisí.
Informace o jejich složení a činnosti najdete na

www. praha 21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva
a na www.praha21.cz/samosprava/komise-rady

-red-

Pane zastupiteli Duchku,
bohužel mi nezbývá nic jiného než Vám dopo-
ručit, abyste si doplnil znalosti v oblasti čer-
pání investičních dotací z Magistrátu HMP.
Z Vašeho článku usuzuji, že jste neviděl ta-
bulku městských částí, které dotaci nedostaly
vůbec. Nicméně chápu, že jako finanční po-
radce nejste na tuto agendu odborník.
Znovu Vám opakuji, že Praha 1 – 22 a malé
městské části čerpaly dotace z jiného balíku
prostředků a nelze je proto srovnávat. Nikdo
nedostal vše, o co žádal. Balík prostředků byl
tak malý, že spokojen nebyl nikdo. Nerozu-
mím, jak můžete rozporovat detaily z jednání
zastupitelstva HMP na kterém jste nejspíše ani
nebyl.
Má dvoutřetinová docházka na jednání rady
je skutečně realitou, pokud si vezmete časové
období šesti týdnu, ve kterém jsem jedno jed-
nání vynechal a na dvou jsem byl účasten.
Pokud jednou nepřijdete na jednání zastupi-
telstva, také o Vás nenapíši článek, že máte
100% neúčast na jednání.
Za písemnou informaci o počtu obyvatel
Prahy 14 děkuji.
S pozdravem

Stanislav Kyzlink

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Ráda bych nejprve dětem i rodičům popřála v novém škol-
ním roce hodně úspěchů a radosti.
Minulý rok jsme zahajovali prvním malým úspěchem,
podařilo se nám navýšit počet míst v MŠ a mohli tak přij-
mout o 20 dětí navíc. Pokud půjde vše podle plánu, v září
2013 navýšíme počet míst v MŠ o dalších 78.
Komise pro vzdělávání a výchovu (KVV) zahájila přípravu
Koncepce školství. Tímto vás srdečně zvu k diskuzi ke ku-
latému stolu, kde se dozvíte, jakým směrem se školství
v Újezdě bude ubírat. Pozváni jsou zástupci ze státních
i soukromých školských zařízení. Termín konání 21. 11. od
17.30 h v sálu Level.
Újezdský zpravodaj prochází dalšími změnami.
10. 10. v 17h v zasedací místnosti úřadu pořádáme veřejné
projednávání nových pravidel pro vydávání ÚZ. Budu po-
těšena, přijdete-li si nejen o té újezdské hanebné cenzuře
v radničních novinách popovídat.
Napsáno o mě toho bylo dost. Pokud si o mé práci pro
Újezd chcete udělat vlastní úsudek, napište mi.

karla.jakob.cechova@praha21.cz

Příspěvek p. Duchka týkající se zahájení školního roku uvádíme v e-ÚZ na www.praha21.cz.
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Je teplo z plynu opravdu levnější?
V poslední době se objevují dotazy na možnost případ-

ného odpojení od sítí CZT a pořízení domovních plynových
kotelen s tím, že přechodem na vlastní kotelnu dojde k úspoře
nákladů na vytápění. Je tomu skutečně tak, nebo jde pouze
o snahu výrobců a prodejců plynových kotlů o zvýšení svých
výnosů? Bohužel se ukazuje, že pravdivá je spíše druhá va-
rianta. Na konkrétních příkladech zákazníků, kteří se odpo-
jili, lze dokázat, že prodejci kotlů často a zcela vědomě
zkreslují provozní náklady na vytápění tak, aby přesvědčili
zákazníky o výhodnosti své nabídky.

Dovolte nám, abychom Vám poskytli pomoc a několik
praktických rad, které Vám pomohou snížit náklady za teplo.

Základní podmínkou ke snížení nákladů na vytápění
je snížení celkové energetické náročnosti objektu, a to jak
na vytápění, tak na ohřev teplé vody.

První cestou je realizace projektů, jakými jsou celkové
zateplení fasády domu, výměna oken a investice do nových
zdrojů tepelné energie.

Druhou cestou, která je daleko úspornější a velmi efek-
tivní, je vyregulování otopné soustavy objektu. Právě zde
Vám, jako Váš dlouholetý obchodní partner, nabízíme pomoc
a řešení. Pro naše odběratele nabízíme bezplatnou poraden-
skou a konzultační činnost, v rámci které s Vámi projdeme
smluvní ujednání a optimálně nastavíme odběrový diagram
nebo výkonovou složku ceny. Zároveň Vás seznámíme s
možnými technickými řešeními, které se již osvědčily a při-
nesly našim odběratelům nemalé úspory.

Pokud přesto uvažujete o cestě nákladné investice do no-
vých zdrojů tepelné energie, dovolte nám poskytnout Vám
pár praktických rad, jak si předloženou nabídku na vybudo-
vání např. plynové kotelny v objektu zkontrolovat, a dále
upozornit na možná úskalí, která je při uvažování o změně
způsobu vytápění nutné vzít v úvahu.

Každou změnu způsobu vytápění stavby, což je i odpo-
jení od CZT a vybudování vlastní kotelny, je nutné posuzo-
vat podle stavebního zákona – je tedy nutné získat stavební
povolení. Kromě toho musí taková změna splňovat mj. po-
žadavky zákona o hospodaření s energií, zákona o ochraně
ovzduší a energetického zákona. Ten v § 77 odst. 5 říká, že
změna může být provedena pouze na základě stavebního ří-
zení se souhlasem orgánů životního prostředí a v souladu
s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané náklady
a také náklady spojené s odpojováním od rozvodného tepel-
ného zařízení hradí ten, kdo změnu nebo odpojení vyvolal.

Co se týče posuzování výhodnosti odpojení, které vy-
chází z nabídek na realizaci těchto kotelen, je nutné upozor-
nit na praktiky prodejců plynových kotlů, kteří do
nabídek uvádějí jako celkovou cenu tepelné energie z
nové plynové kotelny pouze cenu za nakoupený zemní
plyn, a to ještě chybně vypočítanou. Tím zásadním způso-
bem zkreslují skutečnost a neumožňují spravedlivé porov-
nání skutečných nákladů za teplo. Uváděná účinnost kotlů
okolo 108 % je krásný obchodní tah, ale proč za toto „Per-
petum mobile“ dosud nikdo nezískal Nobelovu cenu? Fyzi-
kální zákony spalovacího cyklu platí stejně pro všechny
druhy kotlů, takže faktická účinnost se pohybuje okolo 93 %.
Jestliže dnes podle aktuálních ceníků různých plynárenských
společností se cena za 1 GJ energie v plynu pohybuje okolo
360 Kč, pak jen palivové náklady na 1 GJ vyrobeného
tepla činí více než 390 Kč/GJ. K těmto nákladům je ovšem
nutné ještě přičíst všechny ostatní náklady, které jsou pro vý-
robu a rozvod tepelné energie nezbytné a které v předkláda-
ných nabídkách a tedy ani ve slibované ceně tepla z vlastní
kotelny nejsou často zohledněny a uvedeny. Jsou to na-
příklad následující položky:
• Největší položkou, která je často úplně opominuta, je

vstupní investice na pořízení plynové kotelny, komíny
a jejich vložky, zásobníky vody, a třebaže to vše bude po-
řízeno z fondu oprav, tak to nejsou, jak často slýcháme,

jiné peníze, ale náklady ve formě předpokládaných od-
pisů vstupní investice, které je nutno do ceny tepelné
energie zahrnout. Náklady na plynovou kotelnu o výkonu
320 - 400 kW jsou od 1.100.000,- Kč výše.

• Elektrická energie nutná k oběhu topné vody a větrání pro-
storu plynové kotelny, zde se jedná o 40 – 60.000,- Kč ročně. 

• Revize a údržba, které jsou například u kotle o výkonu
320 - 400 kW odbornými firmami vyčíslovány na částku
cca 15.000,- Kč ročně.

• Kontrola - kotel i přes jeho označení jako bezobslužný je
nutné kontrolovat, na toto může být zaškolen konkrétní
člověk, nebo můžete využít nabídek specializovaných
firem, v takovém případě se jedná o částku 12.000,-
až 50.000,- Kč ročně.

• Topná voda a její chemická úprava, 1.000,-  až 15.000,-
Kč ročně.

• Další náklady – pojištění, splácení případného úvěru,
plynová přípojka, odpojení od sítí CZT atd. – individu-
ální, mohou dosahovat až několika desítek tisíc Kč ročně
nebo jednorázově.
Všechny tyto náklady nutné k dodávce tepla musíte

hradit, byť z různých účtů, zatímco v ceně tepla od Praž-
ské teplárenské jsou již kompletně zahrnuty. Je proto na
každém odběrateli tepla, aby si důkladně posoudil
všechny ekonomické a technické aspekty odpojení od sys-
tému dálkového zásobování teplem a především ověřil,
zda je tento krok pro něj skutečně výhodnější. 

Věříme, že poskytnuté informace jsou pro Vás užitečné
a v případě Vašeho zájmu o poradu a konzultaci, prosím, kon-
taktujte vedoucího oddělení obchodní kanceláře, pana Stani-
slava Smolného, na tel. 266 752 327, e-mail:
SSmolny@ptas.cz nebo Ing. Milana Skývu, manažera péče o
zákazníky, na tel. 266 752 335 nebo e-mail: MSkyva@ptas.cz.

Pražská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7, 17000 Praha 7

www.ptas.cz

s

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

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

Rádio
Herní konzole
a další
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV
Antény
Satelit
DVD
HiFi

NOVĚ OTEVŘENO
ROMANTIKA - kreativní svět

VÝTVARNÉ POTŘEBY
ŘEZANÉ KVĚTINY
DEKORACE, DÁRKY

Centrum Blatov II.
Oplanská 2614, Újezd n/L
www.mujsikula.cz
www.kvetiny-darky.eu

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
JUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. 
Servis, revize, regulace a montáž. PlynTech
Kalát, www.plyntech.cz, +420 608 626 496.

6.10. sobota
„VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY“ pořádá český zahrádkářský svaz
Otevřeno od 09:00 do 17.00 hod. Poradna Dr. Stanislava Pelešky.

VI. Úvalské jablkobraní
Od 8:30 do 14:30 hod u ZŠ Úvaly.

NORDIC WALKING KLÁNOVICKÝM LESEM – po stopách zaniklých
vesnic a rybníků
Sraz v 9.00 hod u restaurace U Dašů (nádraží ČSD Klánovice).
Všichni jsou srdečně zváni.

SEMINÁŘ ODKYSELENÍ ORGANISMU A ZÁSADOTVORNÁ
REGENERACE
V 9:30 hod v divadelním sále Masarykovy ZŠ, Staroklánovická 230.
Všichni jsou srdečně zváni.

SVÁTEK SENIORŮ
Od 10.00 hod na Výstavišti v Praze Holešovicích, na akci vystoupí
Eva Pilarová, Květa Fialová, Václav Postránecký, Naďa Konvalinková
a další. Více na www.seniorpraha.cz. Součástí akce je veletrh pro péči
a aktivní život seniorů pořádaný dne 5. a 6.10 od 10.00 do 18:00 hod.

ČTYŘLÍSTKOVÝ DEN SE STRANOU ZELENÝCH ANEB ÚJEZD PLNÝ
ZELENĚ
Od 11:00 do 16:00 hod na Multifunkčním sportovišti v Čentické ulici
Čeká vás zábava pro celou rodinu, táborák s opékáním špekáčků,
eko-soutěže se zajímavými cenami pro malé i velké a mnoho dalšího.
Hlavním hostem čtyřlístkového odpoledne bude RNDr. Martin
Bursík. Srdečně vás zve Andrea Cerqueirová, předsedkyně Strany
zelených v Praze 21

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ V ÚJEZDĚ
Od 14:00 hod v sále Polyfunkčního domu, Staroújezdská 2300, P -9.
Zajištěno občerstvení a kapela. Srdečně zve Sdružení důchodců
a komise KSPZ.

7.10. neděle
„VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY“ pořádá český zahrádkářský svaz
Otevřeno od 10:00 do 14.00 hod. – vydávání exponátů

ZAHRADNÍ PÁRTY SE SPORTOVNÍMI AKTIVITAMI
Od 14:00 do 19:00 hod v Rezidenci a Wellness Blatov.
Více na www.kossuth.cz

Malujeme, razítkujeme, batikujeme trika a tašky – tvořivé dílny
Od 14:00 do 17:00 hod KC Nová Beseda, Klánovice,
www.kcnovabeseda.cz

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY - BOHEMIANS PRAHA PŘEBOR
STARŠÍHO DOROSTU
Od 16:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ul.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

Pohádka o perníkové chaloupce – divadlo pro děti
Od 16:00 hod KC Nová Beseda, Klánovice

Den v sedle s tématem Dračí vejce
v 9:30 hod v Bučovicích u Votic. Rodiny s dětmi s handicapy zdarma,
ostatní 200,-Kč. Přihlášky e mailem l.bohuslavova@zajiceknakoni.cz.

8.10. pondělí
Pohádka o perníkové chaloupce – divadlo pro děti
Od 09:30 hod KC Nová Beseda, Klánovice

1. ÚJEZDSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU – ÚVODNÍ SEMINÁŘ
2. CYKLU
9:30 vyřízení organizačních náležitostí a platby
10.00-12.00 úvodní přednáška cyklu Alternativní medicína
V zasedací místnosti ÚMČ, Staroklánovická 260, o případných změ-
nách budou všichni přihlášení informováni na kontakty, které uvedli
v přihlášce.
Aktuální informace též na nástěnce úřadu a v podatelně.
Kontaktní osoba předseda komise Petr Mach, tel: 606 190 402,
rtepcham@seznam.cz
Pořádá a na setkání se těší Komise volnočasových aktivit.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
od 15:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21.
Srdečně zve SPCCH.

9.10. úterý
Život v chudinské čtvrti v Keni – přednáška
Od 19:30 hod v KC Nová Beseda, Klánovice

10.10. středa
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NOVÝCH PRAVIDEL ÚJEZDSKÉHO
ZPRAVODAJE
Od 17:00 hod v zasedací místnosti MČ Praha 21, Staroklánovická 260
Můžete se vyjádřit k obsahu ÚZ, navrhnout změny a dozvíte se o pra-
vidlech pro nové fungování redakce. K diskuzi přizván zástupce OS
Oživení. www.oziveni.cz

11. 10. čtvrtek
PODZIMNÍ VYCHÁZKA SPCCH
Sraz v 9.40 hod. u turniketu v Metru A na Nám. Míru. Projdeme Hav-
líčkovy sady a navštívíme vilu Grébovku, která není běžně přístupná
veřejnosti a kde si prohlédneme její interiéry. Doporučená doprava:
autobus 163 v 8.56 hod. z Rohožníku na stanici Želivského a metrem
na Nám. Míru

ZA DOMÁCÍM ŠTĚSTÍM – IVA HÜTTNEROVÁ
Od 19:00 hod divadelní sál Masarykovy ZŠ, vchod z ul. Čentická,
vstupné zdarma. Pořádá MČ Praha 21. Všichni jsou srdečně zváni

Muži v černém 3 – kino
Od 19:30 hod v KC Nová Beseda, Klánovice

12.10. pátek
POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „LEVANDULE“
Od 19.00 hod v Semaforu, společný autobus jede po obvyklé trase
v 17:45 hod. Srdečně zve SPCCH.

Na Cestě – divadelní představení
Od 19:30 hod v KC Nová Beseda, Klánovice

13.10. sobota
ZÁJEZD DO POLSKA KUDOWA
Odjezd v 5:00 hod od Štangla, cena 200,-Kč, přihlášky pí Zajacová
281 970 138, nebo pí Kolembářová tel: 723 924 010
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v Újezdě nad Lesy na tel. 723 113 626
www.rajzdravekrasy.cz 

Náš salon je zaměřen na péči o tělo, vzhled, formování postavy
a relaxaci pro ženy i muže. Nabízíme kvalitní služby za velice
přístupné ceny s použi�m špičkových přístrojů a kvalitní
kosme�ky. Nabízíme následující služby: 
- profesionální neperoxidové bělení zubů
- laserové ošetření (akné, vrásky, pigment, žilky)
- ultrazvuková liposukce
- hloubkové čištění obličeje ultrazvukovou špachtlí
- radiofrekvence (li�ing obličeje, celuli�da, strie)
- presoterapie (přístrojová zeš�hlující lymfodrenáž)
- klasické, sportovní, relaxační a exo�cké masáže
- solárium

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

Krámeček pro DomečekKrámeček pro Domeček
roh Chotěnovské 680 / Zaříčanská (vchod)

Provozní doba PO-PÁ: 8-12 — 14-17 h SO: 9-12 h  NE: zavřeno

Tel: 777 255 953 e-mail: kramecekprodomecek@seznam.cz

NOVĚ:NOVĚ: PAPÍRNICTVÍPAPÍRNICTVÍ ���� ŠKOLNÍ POTŘEBYŠKOLNÍ POTŘEBY

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
SECHTER s.r.o., Újezd nad Lesy
Tel.: 608 426 200, e-mail: Sechter.sro@seznam.cz
• Sádrokartonové systémy, podhledové systémy
• Půdní vestavby a malby, prostorové konstrukce
• Skleněné příčky a skleněné sprchové kouty

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

KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (říjen 2012)

OSLAVA VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Začátek v 16:30 hod před Masarykovou ZŠ.
Srdečně zve Pavel Roušar, starosta.

3.11. sobota
UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY - BRANÍK, MUŽI B
Od 14:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ul.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

DOLOVNÁ – SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
Od 19.00 hod v sále v Kolodějích. Srdečně zve Český rybářský svaz.

4.11. neděle
LAMPIONÁDA
Od 16:00 hod na psím plácku (roh ulic Sudějovická x Hulická).
Zveme vás na průvod s lampiony a jiné atrakce, www.maminy.info

5.11. pondělí
ÚJEZDSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU – Alternativní medicína
3. přednáška
10:00-12:00 V zasedací místnosti ÚMČ, Staroklánovická 260

OPERACE ANTHROPOID – PUTOVNÍ VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ
Od 16:00 hod v divadelním sále Masarykovy ZŠ, vchod z ul. Čentická.
Výstava potrvá do 11.11.2012, otevírací doba pondělí, středa, pátek
od 14.00 do 20:00 hod.
Srdečně zve starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar a plk. Ing. Jan
Vondráček

7.11. středa
„ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická
260, P - 9
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY - KOLOVRATY, MUŽI B
Od 15:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ul.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

14.10. neděle
UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY - LIBUŠ PŘEBOR STARŠÍHO DOROSTU
Od 12:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ul.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY - PRAGA, MUŽI A
Od 15:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ul.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

Scrapbookový kurz – kartonová minialba
Od 14:00 do 17:00 hod v KC Nová Beseda, Klánovice.
Sebou 10 fotograSí různých formátů.

Lorax – kino
Od 16:00 hod v KC Nová Beseda, Klánovice

15.10. pondělí
ÚJEZDSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU – Osudová setkání
2. přednáška
10:00-12:00 V zasedací místnosti ÚMČ, Staroklánovická 260

Jak být v pohodě – asertivita v kostce
Od 10.00 do 11:30 hod v KC Nová Beseda, Klánovice

17.10. středa
„ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar

18.10. čtvrtek
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V POLYFUNKČNÍM DOMĚ
Od 16.00 do 19:00 hod, Staroújezdská 2300, Praha 9
Srdečně zve Pavel Zeman, vedoucí Odboru VHČ

Signal – kino
Od 19:30 hod v KC Nová Beseda, Klánovice

19.10. pátek
Yellow sisters – koncert
Od 19:30 hod v KC Nová Beseda, Klánovice

21.10. neděle
Výroba papírových masek na halloween – tvořivé dílny
Od 14:00 do 16:00 hod v KC Nová Beseda, Klánovice

22.10. pondělí
ÚJEZDSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU – Alternativní medicína
2. přednáška
10:00-12:00 V zasedací místnosti ÚMČ, Staroklánovická 260

23.10. úterý
Klánovice čtou seniorům
Od 10.00 hod v KC Nová Beseda, Klánovice

Síla odpuštění – přednáška
Od 10.00 do 12.00 hod v KC Nová Beseda, Klánovice

27.10. sobota
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Od 9:00 do 14:00 hod na rybníku na Blatově.
Srdečně zve Český rybářský svaz.

28.10. neděle
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DOSPĚLÉ
Od 7:00 do 13:00 hod na rybníku na Blatově.
Srdečně zve Český rybářský svaz.

12. ROČNÍK ÚJEZDSKÉHO POHÁRU ZKO 394 Újezd nad Lesy
8:00 až 8:45 hod prezentace závodníků, start od 9.00 hod na kynolo-
gickém cvičišti v Újezdě nad Lesy. Přihlášky na tel: 604 308 059
nebo e mailem brettan@seznam.cz do 26.10.2012.
Více na www.zkoujezdnadlesy.cz

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY - VRŠOVICE PŘEBOR STARŠÍHO
DOROSTU
Od 11:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ul.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

UTKÁNÍ FK ÚJEZD NAD LESY - ĎÁBLICE, MUŽI A
Od 14:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ul.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.

29.10. pondělí
ÚJEZDSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU – Osudová setkání
3. přednáška
10:00-12:00 V zasedací místnosti ÚMČ, Staroklánovická 260
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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

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

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

Ú
placená inzerce

s

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

Denní stacionář ,,Modřínova“
v Úvalech zahajuje provoz
od 3. 12. 2012 
- přijímáme klienty seniory od 60 let

s běžnými zdravotními problémy
- pro klienty je zajištěna celodenní péče

se stravováním, ak�vním programem
a odpočinkem v pokojích

- provoz stacionáře bude pondělí až pátek
od 7:00 do 17:00 hodin

- po dohodě je možné i zajištění víkendové
péče

Bližší informace:
na tel. čísle: 777 207 104 
nebo dotazy zasílejte na email:
stacionarmodrinova@seznam.cz 

„Pomohu Vám 
v právních nesnázích“. 

JUDr. Jiří Vyvadil
advokát

bývalý trestní soudce, 
soudce Nejvyššího správního soudu,

poslanec i senátor

K jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 
GSM: 606 647 760

e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz

SALON JIMMY
stříhání, trimování a celková úprava psů

po dohodě i u vás doma
KAŽDÉ 4. STŘÍHÁNÍ S 50% SLEVOU

AKCE!
Klasická masáž záda a šíje 60 min. 390,-

Havajská masáž lávovými kameny 60 min. 490,- 

Radka Šimáňová
tel.: 739 304 286
radka.simanova@seznam.cz

Staroklánovická 127
Praha 9 - Újezd nad Lesy

(u nádraží) 190 16

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

TTeell..::  224444 446688 220022,,  660044 661133 880044TTeell..::  224444 446688 220022,,  660044 661133 880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9
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ŠKOLIČKA KVĚTINKAŠKOLIČKA KVĚTINKA
ÚJEZD NAD LESY

Chotouchovská 1064
Pro nově zapsané dě� sleva 20% na školné!
V naší Školičce chceme nabídnout dětem a rodičům
vstřícné prostředí, zajis�t dětem dostatek
mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich
ak�vnímu rozvoji a učení v úzké spolupráci s rodinou.

• Soukromé předškolní zařízení od 2 let
• Otevřeno po-pa 7.00-18.00 h vč.prázdnin
• Denní režimy od 4.400,- Kč
• Noční a víkendové hlídání
• Kroužky: Jóga, Zumba, Logopedie, AJ, Byl jed-

nou jeden život, Sauna
• Hudební škola Yamaha
• Odborný pedagogický tým

www.skolickakve�nka.cz
mobil: 722 959 616

michaela@skolickanazamku.cz

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

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

602 260 264

Soukromá školka 
MINISVĚT U KRTEČKA
Lovčická 322, Praha 9 – Klánovice

Nabízíme Vašim dětem kvalitní služby  
za dostupnou cenu. Naše školka je zařazena
v rejstříku MŠ MŠMT. Výuka dle ŠVP, osobní
přístup, ZOO koutek. Měsíčné školné pro celo-
denní program 6.500 Kč.

Bližší informace na tel.čísle 
736 769 720, 731 182 122
h
p://www.minisvetukrtecka.cz/

Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 8. října 2012.
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zdirad.pekarek@re-max.cz

� 603 280 220

PRODEJ - kompletně zasíťovaný sta-
vební pozemek 776m2, Rákosová ul.,
Šestajovice

PRODEJ - kompletně zasíťované sta-
vební pozemky 809, 817 a 837m2,
Rákosová ul., Šestajovice

PRODEJ - rodinný dům 4+1, 108m2,
pozemek 879m2, Vanická ul., Újezd
nad Lesy.

PRODEJ - kompletně zasíťovaný sta-
vební pozemek 819m2,
ul. U Hřiště, Šestajovice

PRODEJ - luxusní mezonetový byt
4+kk+garáž, 103m2, Rohožnická ul.,
Újezd n/L

PRODEJ - komfortní rodinný dům
5+1+garáž na pozemku 774m2,
Čekanková ul., Květnice

PRODEJ - 6-ti bytů 3+kk (77-87m2),
Žehušická 1643, Újezd nad Lesy

PRODEJ - luxusní rodinný dům
6+2+2G, Slatinská ul., pozemek
1552m2, Klánovice

PRODEJ - kompletně zasíťované sta-
vební parcely 970 - 1300m2, Všestary

PRONÁJEM - hezký mezonetový byt
3+kk, 86m2, Žárovická ulice,
Újezd nad Lesy
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Ing. Zdirad Pekárek
Váš realitní makléř pro tuto oblast
Znám to tady, protože zde 15 let bydlím
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