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Vážení spoluobčané!

Většina z Vás je nucena občas zavítat na náš úřad.
Jak jste si mohli všimnout, v nedávné době došlo k pří-
stavbě úřadu, a to především z důvodu potřeby nového
archivu. Archiválie se doposud skladovaly na různých,
většinou nevhodných místech a docházelo k jejich po-
škozování, zejména vlhkem. Dnes máme moderní ar-
chiv s pojízdnými regály a předpokládáme, že bude do-
stačovat na dalších 20 – 30 let. V patře nad archivem je
dnes kancelář starostky, kancelář tajemníka a sekreta-
riát. Uvolněné kanceláře byly obsazeny účetní vedlejší
hospodářské činnosti, což je pozůstatek dřívějšího by-
tového hospodářství. U hlavního vchodu jsme vytvořili
podatelnu tak, aby občané potřebné informace získali
hned při vstupu do úřadu. Zrekonstruovanou kancelář
má i odbor životního prostředí a dopravy, který je čím
dál více vytížený. Asi nejnavštěvovanějším odborem na
našem úřadě je odbor občansko správní, kde se vydá-
vají občanské průkazy a pasy a je zde i matrika. Přes-
to, že jsme do těchto kanceláří před nedávnem vložili
nemalé prostředky na jejich úpravu, budeme v novém
roce nuceni dělat další úpravy, abychom vyhověli poža-
davkům na vydávání pasů s biometrickými prvky. V této
souvislosti máme v úmyslu poskytovat občanům i foto-
grafování na doklady. První patro zůstalo zachováno bez
podstatných změn. V podkroví, kde sídlí odbor majetku
a investic a stavební úřad, se potýkáme my i klienti
s nízkými stropy a stísněnými prostory, ale v současné
době se s tímto stavem musíme spokojit. V letošním roce
se v rámci výstavby archivu podařilo na dvoře položit
zámkovou dlažbu, čímž jsme získali prostory pro par-
kování služebních vozidel, a dvůr využívají návštěvníci
při obřadech jako jsou svatby, vítání občánků a podob-
ně. Objekt byl zabezpečen kamerovým systémem, aby
nedocházelo k jeho poškozování.

Je mi známo, že návštěva úřadu nepatří k oblíbeným
činnostem, zrovna tak jako návštěva u lékaře, a že vět-
šina občanů by si tuto návštěvu raději nechala ujít. Mohu
Vám však říci, že úřad má stabilizovaný kádr zkušených
pracovníků, kteří z 90% prošli zkouškami odborné způ-
sobilosti a svoji práci dobře zvládají. Naši pracovníci Vám
rádi poradí v řešení Vašich problémů v úředních záleži-
tostech. Je i naším přáním, abyste od nás odcházeli
spokojeni.

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci Úřadu MČ
Praha 21.

Vladimír Saitz, tajemník

OBSAH

Úvod - str. 1

Zprávy z rady - str. 2

Informace z redakce - str. 6

OŽPD - str. 6

Rady občanům - str. 9

Rozhovory s lidmi - str. 10

Otázky čtenářů - str. 11

Mezi lidmi - str. 13

Ze školy - str. 13

Kultura - str. 15

Hospody v Újezdě - str. 17

Říjnová zahrádka - str. 20

Sport - str. 21

Různé - str. 22

Policie - str. 24

Placená inzerce - str. 25



2

ZPRÁVY Z RADY

Informace  z 59. jednání
Rady MČ Praha 21 ze
dne 17. srpna 2005

Schvaluje

- platový výměr paní Naděždy
Kosanové v souvislosti s nástu-
pem do funkce ředitelky MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502,
Praha 9 – Újezd nad Lesy k 15.8.
2005. Předložený platový návrh
je nedílnou součástí usnesení.

- smlouvu o výpůjčce č. OIS-396/
2005 a její dodatek č. 1 uzavře-
nou mezi MV ČR a MČ Praha 21
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem této
smlouvy a dodatku

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 3.000,-Kč pro Olivovu
dětskou léčebnu a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(FO) převést tyto prostředky
z rezervy kapitoly 10 – poklad-
ní správa do kapitoly 05 – Zdra-
votnictví

- prominutí nájmu na období září
2005 – únor 2006 na základě
žádosti MUDr. Feuereislové
a zároveň souhlasí s instalací
mříže v prostorách rehabilitace
na vlastní náklady žadatelky

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 5.000,-Kč pro Městkou
polici na PHM na období do
konce roku 2005 a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(FO) převést tyto finanční pro-
středky z rezervy kapitoly 10 –
Pokladním správa do kapitoly 07
– Bezpečnost

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 139 000,-Kč z 6 % vý-
těžku z výherních hracích au-
tomatů z roku 2004 a uvolnění
finančních prostředků ve výši
23 800,-Kč  formou neinvestič-
ního příspěvku z rezervy v ka-
pitole 10 – Všeobecná poklad-
ní správa. Finanční prostředky
budou použity na nákup nových
hracích prvků a opravy stávajících

- rozpočtová opatření č. 37 a 38
– úpravy rozpočtu v roce 2005,
které se týkají zapojení a vyu-
žití 6 % výtěžku z výherních

hracích automatů z roku 2003
a 2004 do rozpočtu roku 2005
dle předloženého návrhu tabu-
lek, které jsou nedílnou součás-
tí usnesení

- přehled žádostí o účelovou
investiční dotaci z rozpočtu
hl. m. Prahy na rok 2005 ve výši
730 000,-Kč pro příspěvkové or-
ganizace zřízené MČ Praha 21
(ZŠ a MŠ) dle předloženého ná-
vrhu tabulek, které jsou nedíl-
nou součástí originálu tohoto
usnesení

- na základě výsledků výběrové
komise pronájem nebytových
prostor bytovému družstvu Sva-
tého Václava, Lišická 721, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy. Jedná
se o nebytové prostory v sute-
rénu domu Živonínská 1629,
Praha 9 – Újezd nad Lesy. Výše
nájemného je 1 250,-kč /m2/rok
a to včetně úklidu přiléhajících
prostor 1 x týdně na náklady
nájemce a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem  této nájemní smlouvy

- na základě výsledků výběrové
komise f irmu VEKRA s.r.o,
Hlavní 456, 250 89 Toušeň na
zajištění akce „výměna dřevě-
ných oken za plastová v MŠ Li-
šická 1502, Praha 9 – Újezd
nad Lesy“ a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy o dílo

- na základě výsledků výběrové
komise firmu Josef Sýkora,
Křejpského 3/1529, 149 00 Pra-
ha 4 na zajištění akce „osazení
termostatických ventilů, regu-
lačních šroubení a zaregulování
soustavy v objektu Masarykova,
ZŠ Polesná 1690“ a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy o dílo

- předložený návrh na změnu
grafické úpravy Újezdského
zpravodaje do konce roku 2005,
další možné úpravy a finanční
navýšení bude projednáno v roce
2006

- smlouvu o provádění výuky an-
glického jazyka s panem Jiřím
Urbanem, V Zálomu 8, Praha 4
pro vedoucí úředníky na školní

rok 2005/2006 a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem této smlouvy

Souhlasí

- s rozpočtovým opatřením č. 34:
změna rozpočtu v roce 2005
– přijetí účelové neinvestiční
dotace z MHMP ve výši
32 300 000,- Kč pro kapitolu
03, 04, 06 a 08 dle předlože-
ného návrhu – tabulky, který je
nedílnou součástí usnesení,
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové  předložit tento ma-
teriál  na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 35:
změna rozpočtu v roce 2005 –
přijetí finančních prostředků
z MHMP ve výši 634 900,-Kč
jako výsledné saldo finančního
vypořádání za rok 2004 do ka-
pitoly 10 – Všeobecná poklad-
ní správa dle předloženého ná-
vrhu – tabulky, která je nedílnou
součástí usnesení, a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- se zhodnocením plnění rozpoč-
tu za 1. pololetí roku 2005 dle
předloženého zápisu č. 13 z jed-
nání finančního výboru ze dne
8.8. 2005 a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s doplněním finančního výboru
o dva nové členy a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s technickou opravou přílohy
usnesení Rady MČ Praha 21
č. 997 ze dne 2.3. 2005, týkající
se vyjádření míry spoluvlastnic-
kých podílů dvanácti nebytových
jednotek - garáží v panelovém
domě čp. 1624-26 v ul. Mile-
tická  dle předloženého sezna-
mu, který je nedílnou součástí
usnesení, a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s  převodem vlastnictví sedmi
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nebytových jednotek – garáží
v panelovém domě čp. 1628
ul. Žíšovská dle předloženého
seznamu, který je nedílnou
součástí usnesení, a zároveň
souhlasí, aby správní poplatek
ve výši 500,-Kč spojený s pro-
vedením vkladu byl hrazen
z prostředků MČ Praha 21
a dále ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit tento materi-
ál na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s převodem vlastnictví sedmi
nebytových jednotek – garáží
v panelovém domě čp. 1627
ul. Žíšovská dle předloženého
seznamu, který je nedílnou sou-
částí usnesení, a zároveň sou-
hlasí , aby správní poplatek ve
výši 500,-Kč spojený s prove-
dením vkladu byl hrazen z pro-
středků MČ Praha 21 a dále
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- se směnou pozemků parc.č.
1399/2, 1399/10, 1416/6, 1417/7,
1417/9 a 1417/10 v k.ú. Újezd
nad Lesy ve vlastnictví Dr. Rad-
mila Konvalinky, Hodkovská 1331,
Praha 9 – Újezd nad Lesy za
pozemky parc.č. 210/5, 182
a případně 208 v k.ú. Libeň ve
vlastnictví hl. m. Prahy a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
informovat žadatele v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

Revokuje

- usnesení č. 1163 rady MČ Pra-
ha 21 ze dne 11.7. 2005 násle-
dovně: schvaluje uvolnění fi-
nančních prostředků ve výši
300 000,-Kč z kapitoly 06 – Kul-
tura a sport po přeúčtování fi-
nančních prostředků z rekon-
strukce Újezdských rybníků

- usnesení č. 814 Rady MČ Pra-
ha 21 (stavba 3410 TV Újezd
nad Lesy) ze dne 13.10. 2004
a zároveň schvaluje závěr jed-
nání zástupců MČ Praha 21
a zástupců společnosti ZAVOS
s.r.o o zvolení varianty č. 1 od-
kanalizování komunikací Staro-
kolínská, Novosibřinská v Pra-

ze – Újezdě nad Lesy a dále
schvaluje projektové oddělení
řešení chodníků a vjezdů podél
výše uvedené komunikace
a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat o tomto usne-
sení společnosti ZAVOS s.r.o

Neschvaluje

- vzhledem k výsledků výběro-
vého řízení Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 64/05 s fir-
mou NORD – kancelářský ná-
bytek s.r.o

- prominutí místního poplatku za
noční parkování nákladního
vozu zn. VOLVO PL 618, RZ:
1A5 66-06 v Barchovické ulici
č. 983 a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) informovat
žadatele v intencích jednání
Rady MČ Praha 21

Jmenuje

- hodnotící komisi na akci „ Ma-
sarykova ZŠ – zateplení části
objektu“ na den 20.9. 2005 a na
akci „stavba garážových domů“
na dne 27.9. 2005 ve složení :
Ing. Belica, Ing. Adam, Ing. Štulc,
Ing. Brousek, Ing. Berková, sta-
rostka pí Vlásenková a náhrad-
níky: Ing. Kupr, Ing. Zicháček,
Ing. Mareček, Ing. Hudec, Ing.
Štastný, pí Fialová a tajemnice
komise pí Péterová, náhradni-
ce pí Šárová

Bere na vědomí

- předložený materiál týkající se
podnětu na pořízení změny
Územního plánu hl. m. Prahy –
lokalita U Lesa a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 postou-
pit materiál k vyjádření společ-
nosti RHM, která zastupuje MČ
Praha 21

Informace  z 60. jednání
Rady MČ Praha 21 ze
dne 29. srpna 2005

Schvaluje

- odpis pohledávek dle seznamu,
který je nedílnou součástí usne-

sení , po vypuštění poř. č. 14,
Eduard Štastný, č. dokladu 6835

- upravený seznam  dodavatel-
ských firem na akci „Objekt in-
tegrovaných prodejních ploch
na sídlišti Rohožník“ takto:
1. SAOS s.r.o, Tachovské nám.
Č. 5, 130 00  Praha 3; 2. AGS
systém s.r.o, Dobrovského 890,
250 82 Úvaly; 3. SIM stavby
s.r.o, Sládkova 847/7, 400 01
Ústí nad Labem; 4. VODO-
MONT a.s., Rohanský ostrov,
186 00  Praha 8; 5. DePa s.r.o,
K Hořavce 270, 190 16  Praha 9
– Koloděje a zároveň schvaluje
pořadí kritérií  pro výběr doda-
vatelské firmy takto: 1. cena do-
dávky bez DPH a včetně DPH;
2. záruka za dílo; 3. výše smluv-
ní pokuty za nedodržení termínu
za dokončení díla; 4. celková
doba výstavby; 5. vyhotovení
smlouvy o dílo a dále pověřuje
Úřad MČ Praha 21 (OMI) vy-
psáním výběrového řízení na
provedení stavby objekt Inte-
grovaných prodejních ploch na
sídlišti Rohožník a ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI) obeslat
výše uvedené firmy výzvou
k sepsání nabídky na provede-
ní stavby

- odvolání Ing. Františka Belici
z funkce příkazce operace pro
kapitoly 01, 02, 03, 07, 08
a zdaňovanou činnost a záro-
veň pověřuje touto funkcí pana
Vladimíra Saitze od 30.8. 2005
a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem toho-
to pověření

- smlouvu o výpůjčce č. VYP/21/
03/002810/2004 společnosti
Zavos za úplatu 30 Kč/kalen-
dářní den/m2 a zároveň souhlasí
s vlastnickým a uživatelským
vyjádřením pro dodatečné vy-
nětí pozemků parc.č. 577/1
(PK 708) a 578/9 ze ZPF pro
stavbu č.3140 TV Újezd nad
Lesy, etapa 0008 Komunikace
JIH, komunikace Polanská v k.ú.
Újezd nad Lesy a dále pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy a vlastnické-
ho prohlášení
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- propojení nově budovaného
vodovodního a plynovodního
řadu se stávajícími řady v ulici
Budčické na pozemku parc.
č. 564/44 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) informovat žadatele

- termín konání jednání zastupi-
telstva MČ Praha 21 na den
19. září 2005 od 18:00 hodin
a návrh programu jednání dle
předloženého návrhu, který je
nedílnou součástí usnesení
a zároveň souhlasí s jeho dopl-
něním o body z dalších jednání
Rady MČ Praha 21 do doby ko-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- seznam dodavatelských firem
na akci „ Rekonstrukce a sta-
tické zajištěné skautské klubov-
ny“ takto: 1. PSP-GDS s.r.o,
Třebohostická 14, Praha 10;
2. BK stavby s.r.o, V Lipách 122,
Praha 9;  3. SAOS s.r.o, Tachov-
ské nám. č.5, 130 00  Praha 3;
4. AGS systém s.r.o, Dobrov-
ského 890, 250 82  Úvaly a zá-
roveň schvaluje pořadí kritérií
pro výběr dodavatelské firmy:
1. cena dodávky bez DPH
a včetně DPH; 2. záruka za dílo;
3. výše smluvní pokuty za ne-
dodržení termínu za dokonče-
ní díla; 4. celková doba výstav-
by; 5. vyhotovení smlouvy o dílo
a dále pověřuje Úřad MČ Pra-
ha 21 (OMI) vypsáním výbě-
rového řízení na provedení
stavby rekonstrukce a statické
zajištění skautské klubovny
a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) obeslat výše uvedené fir-
my výzvou k sepsání nabídky
na provedení stavby

- výši úplaty za předškolní zaří-
zení na školní rok 2005/2006
v částce 600,-Kč/měs. v 1.MŠ,
Čentická 2222, MŠ Sedmikrás-
ka, Lišická 1502, MŠ Rohožník,
Žárovická 1653 a MŠ v MZŠ
Polesná 1690, 190 16  Praha 9
– Újezd nad Lesy

- udělení odměn vedoucím pra-
covníkům dle návrhu, který je
nedílnou součástí or iginálu
tohoto usnesení

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 19/2004 se zhotovitelem díla

– novostavba MŠ v Újezdě nad
Lesy, parc.č. 1393/314 – PMS,
s.r.o, se sídlem Za Bažanticí 51,
290 01 Poděbrady a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem tohoto dodatku

- Smlouvu o dílo s firmou Tomovy
parky s.r.o na zhotovení hracích
prvků na dětském hřišti u Masa-
rykovy ZŠ v Polesné a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
uvolnit finanční prostředky ve
výši 200 000,-Kč z kapitoly 04
–Školství po přeúčtování fi-
nančních prostředků z rekon-
strukce újezdských rybníků

Odvolává

- Ing. Františka Belicu z funkce
vedoucího odboru majetku a in-
vestic Úřadu MČ Praha 21 ke
dni 31.10.2005

Nemá připomínky

- k Návrhu zadání změn  V. a VII.
ÚPnSÚ Úvaly a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 zaslat
stanovisko žadateli

Nesouhlasí

- v současné době se změnou
pravidel o prominutí penále za
neplacení nájemného a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové informovat o tomto názo-
ru Zastupitelstvo MČ Praha 21

Konstatuje

- že není schopna ze svých vlast-
ních bytových zdrojů ani z by-
tových zdrojů MHMP řešit by-
tovou situaci paní Jiřiny Rájecké

Bere na vědomí

- informaci Pozemkového fondu
ČR k pozemkům parc.č. 3767
a 3768 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá starostce
pí Vlasenkové zaslat Pozemko-
vému fondu ČR a Katastrální-
mu  úřadu stanovisko týkající se
historického přiznání k majet-
nictví výše uvedených pozemků

- informaci týkající se vytýčení
vlastnické hranice k pozemku
parc.č. PK 438/1 (v současné
době vedené pod parcelním
číslem 4084/1 v k.ú. Újezd nad

Lesy a zároveň souhlas s pro-
hlášením a dopisem  adresova-
nými Katastrálnímu úřadu pro
hl. m. Prahu

Neschvaluje

- žádost manželů Komárkových
o napojení rodinného domu
v ulici Staroújezdská čp.3 na
vodovodní řád připojením se na
rozvod v hasičské zbrojnici

Ukládá

- Úřadu MČ Praha 21 zajistit
úpravu veřejného prostranství
v ulici Vlkanovská a zároveň
doporučuje MČ Praha 21 zařa-
dit komunikace v této oblasti do
programu VIALIT

- Úřadu MČ Praha 21 vyřešit ha-
varijní stav vozovky na křižovat-
ce ulic Rohožnická x Měšínská

Informace z 61. jednání
Rady MČ Praha 21 ze
dne12. září 2005

Souhlasí

- s uvolněním finančních pro-
středků ve výši 1.200 tis Kč na
pořízení informačního systému
pro vedení matrik dle předlože-
ného návrhu tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 převést tyto finanční
prostředky  z kapitoly 10 – Vše-
obecná pokladní správa do ka-
pitoly 09 – Vnitřní správa a dále
ukládá starostce pí Vlásenko-
vé předložit materiál na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

Schvaluje

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 459.000,-Kč na úhradu
faktury na vybavení interiéru
1.MŠ, Čentická 2222, Praha 9
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 převést tyto finanční
prostředky z kapitoly 10 – vše-
obecná pokladní správa do ka-
pitoly 04 – Školství

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 40 000,-Kč na úhradu
čerpadel k ústřednímu topení
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ZPRÁVY Z RADY

v Masarykově ZŠ. Zbývající
částka ve výši 100 tis. Kč bude
uhrazena ze zbylých finančních
prostředků určených na termo-
statické ventily v Masarykově
ZŠ a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 převést tyto finanční
prostředky z kapitoly 10 Vše-
obecná pokladní  správa do ka-
pitoly 04 – Školství

- opravy místních komunikací
technologií VIALIT a to násle-
dovně: I. etapa – 1) ul. Vlkanov-
ská 1154 m2 za 206.566,-Kč; 2)
ul. Kalská 1820 m2 za 325.780
korun; 3) ul. Holšická 1598 m2

za 286.042 Kč; 4) ul. Církvická
(oprava křižovatky ul. Oplanská
a Církvická 270 m2 za 48.330,-
korun; 5) ul. Dobřichovská 2013 m2

za 360.327,-Kč; Celková suma
za I. etapu činí 1.227.045,-Kč.
II. etapa – 1) ul. Ježovická
1280 m2 za 229.120,-Kč;
2) ul. Dobrovická 1180 m2 za
211.220,- Kč; 3) ul. Radim-
ská 520 m2 za 93.080,-Kč;
4) ul. Nadějovská 1595 m2 za
285.505,-Kč; 5) ul. Talmberská
620 m2 za 110.980,-Kč;
Celková suma za II. etapu činí
929.905,-Kč
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 vždy po předání stav-
by podat písemnou informaci
o lhůtách a kvalitě stavby a dále
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smluv s firmou
VIALIT Soběslav s.r.o na I. a II.
etapu oprav místních komuni-
kací v Praze 9 Újezdě nad Lesy

- smlouvu o dodávce vody z vo-
dovodu pro veřejnou potřebu
č.B 22134 ze dne 17.8. 2005 na
pozemek parc.č. 2752 k.ú. Újezd
nad Lesy, využívaný tělovýchov-
nou jednotou Sokol v Praze 9
Újezd nad Lesy jako tenisové kur-
ty a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem smlou-
vy mezi Pražskými vodovody
a kanalizacemi a.s. a MČ Pra-
ha 21 na odběr pitné vody, tech-
nické odběrní místo č.1113 – 38

- návrh projektu na vybavení a úpra-
vu veřejného sportoviště. Jed-
ná se o sportoviště ve sportov-
ním areálu Polesná - horní část,

k.ú. Újezd nad Lesy, parc.č. 1578.
V případě  přidělení celoměst-
ského grantu se zavazuje k za-
jištění finančních prostředků ve
výši 30 % celkových nákladů na
základě přesné finanční rozva-
hy a celého projektu včetně do-
davatele. Na základě podmínek
pro přidělení grantu hl. m. Pra-
hy se MČ Praha 21 zavazuje
zajistit celoroční údržbu zaříze-
ní, vyvěšení provozního řádu
a označení, že hřiště bylo rekon-
struováno za přispění hl.m. Pra-
hy a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 zabezpečit řádné zpra-
cování žádosti o grant dle pod-
mínek pro přidělení finančních
prostředků hl.m. Prahy

- předložení návrhu dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 007/2004
se zhotovitelem díla – společ-
ností SIM stavby spol. s.r.o,
Sládkova 847/7, Ústí nad La-
bem na akci „Přístavba  Úřadu
MČ Praha 21, Újezd nad Lesy,
Staroklánovická 260, Praha 9,
parc.č. 1677 a zároveň pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatku a dále uklá-
dá starostce pí Vlásenkové in-
formovat o tomto materiálu Za-
stupitelstvo MČ Praha 21

- smlouvu  o věcném břemenu ve
prospěch Pražské energetiky a.s.,
na pozemcích par.c.č 557/1,
557/6, 580/21 a 662 v k.ú.
Újezd nad Lesy, která je v sou-
ladu se smlouvou o smlouvě
budoucí o zřízení věcného bře-
mene č. 45/03, a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy po její úpra-
vě (úprava: starosta Petr Mach
bude nahrazeno starostka An-
drea Vlásenková)

- propojení nově budované ko-
munikace se stávající komuni-
kací Budčickou na pozemku
parc.č. EN 564/44 v k.ú. Újezd
nad Lesy za podmínky, že in-
stalací úzkých příčných prahů
nebude docházet k zaplavování
pozemků na jižní straně komu-
nikace a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 informovat žada-
tele v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

- smlouvu o zřízení věcného bře-
mene na pozemku parc.č. 2170,
zapsané na LV č. 2329 v k.ú.
Újezd nad Lesy se společností
ČESKÝ TELECOM  a.s., se
sídlem Olšanská 55/5, 130 34
Praha 3 a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy

- Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene na pozemku parc.č. 1897,
zapsané na LV č. 2329 v k.ú.
Újezd nad Lesy se společností
ČESKÝ TELECOM a.s., se
sídlem Olšanská 55/5, 130 34
Praha 3 a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy

Neschvaluje

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 150.000,-Kč na provoz-
ní příspěvek pro Masarykově
ZŠ, Polesná 1690, Praha 9

- předložený návrh smlouvy o gran-
tovém poradenství a vypraco-
vání grantové dokumentace
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové  informovat Zastu-
-pitelstvo MČ Praha 21 o mož-
ném vypsání záměru na výstav-
bu domu seniorů

Nesouhlasí

- s žádostí pana Marka Doxan-
ského – předsedy SK Kangsim
Dojang, týkající se poskytnutí
slevy na nájemném v tělocvičně
Masarykově ZŠ a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 informo-
vat žadatele

Informace z mimořádného
jednání Rady MČ Praha 21
ze dne 19. září 2005

Schvaluje

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 459.000,-Kč na úhradu
faktury na vybavení interiéru
1. MŠ, Čentická 2222, Praha 9
a ukládá Úřadu MČ Praha 21
převést tyto finanční prostřed-
ky z kapitoly 10 – Všeobecná
pokladní správa do kapitoly 04
– Školství
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INFORMACE Z REDAKCE

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů
Měsíc stanoviště datum zavezení druh kontejneru

říjen Toušická 15. 10. velkoobjemový odpad
Rohožnická 15. 10. velkoobjemový odpad
Dědická x Ranská 15. 10 velkoobjemový odpad
Netušilská 15. 10. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení po desáté hodině a po naplnění nebudou kontejnery vyměněny.
Předpokládaný odvoz do 14:00 hod.

listopad – předvánoční úklid ve dnech 11. a  12.
V pátek po desáté hodině se přistaví VOK na níže uvedená stanoviště, v sobotu odpoledne se odvezou,

5. Rohožnická (parkoviště Mainl)
6. Velimská x Hodkovská
7. Holšická  x Sudějovická
8. Toušická x Chabeřická
9. Nadějovská x Starokolínská

10. Bělušická x Pilovská
11. Velebného Bromova
12. Onšovecká x Církvická

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…

koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

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

odpady, odpad ze zahrady
OŽPD – M. Nejtková

výměna kontejnerů bude prováděna
dle potřeby.

1. Račiněveská x Starokolínská
2. Druhanická x Staroújezdská
3. Lomecká x Zaříčanská
4. Miletická x Žíšovská

OŽPD

Distribuční místa Újezdského zpravodaje
Újezdský zpravodaj je možno koupit za 3 Kč v následujících distribučních místech.

Nejvíce výtisků se dodává:
1. Trafika na křižovatce Starokolínská x Novosibřin-

ská
2. Trafika na konečné MHD Rohožník
3. Potraviny Trojánková u zastávky MHD Blatov
4. DOMEČEK (železářství),

roh ulic Zaříčanská x Chotěnovská
5. Večerka „U Pluta“ Kojická 962
6. Trafika a videopůjčovna Podrazký u autobusové

zastávky „Újezd nad Lesy“ směr Praha
7. Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260,

Praha 9  - nově zřízeno
( úřední dny Po-St 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30
a Pá 08:00 – 12:00)

Další distribuční místa:
1. Potraviny „LÍPA“, Budčická ul.

2. Vinotéka – pí Procházková, roh ulic Polenská
a Čentická

3. Knihkupectví – p. Vácha, na křižovatce ul. Novo-
sibřinská x Starokolínská

4. Parfumerie – pí Chadimová, Chotěnovská 635
5. Potraviny „Roškota“, Koloděje (za křižovatkou)
6. Trafika Klánovice ( u potravin)
7. Potraviny NOEMA, Poličanská ul.

Dále je Újezdský zpravodaj  k dispozici na inter-
netových stránkách ÚMČ Praha 21 www.praha21.cz
v rubrice „Újezdský zpravodaj“ a k nahlédnutí v Me-
teostaničce před ÚMČ Praha 21 u zadního vchodu
úřadu v Hulické ul.

Újezdský zpravodaj vychází první týden v měsíci.
V současné době byl výtisk ÚZ navýšen o 250 ks.

M. Nejtková – redakce
Tel: 281 012 943
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OŽPD

Kompostárny biologického
odpadu v Praze
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OŽPD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
Vážení spoluobčané,

dne 22. října 2005 budou  přistaveny postupně  od 8:00 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na
níže uvedených stanovištích.

1. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Julius Meinl
2. roh ulic Valdovská x Holšická
3. ulice Toušická
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –  u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická  ( u hasičárny)

Budou se přistavovat následovně: Toušická, Valdovská, Rohožnická, Blatov, Druhanická.

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby jedenkrát  vyměněny.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří.

Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad

Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

U kontejnerů budou prováděny kontroly. Proto Vás žádáme, dbejte na třídění odpadu a odkládejte do těchto
kontejnerů jen rostlinný odpad. Pokud bude zjištěno, že se v kontejneru nachází jiný druh odpadu, než pro který
je určen, uloží se postih.

OŽPD – M. Nejtková

ŠTĚPKOVÁNÍ
Zároveň  se  sběrem  rostlinného  odpadu  proběhne  štěpkování  drobných  větví.

Větve shromaždujte dne 22. 10. 2005 na stanovištích, kde budou přistaveny kontejnery na rostlinný odpad:
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Julius Meinl
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)

Větve shromažďujte na hromadě vedle kontejnerů (nedávat do kontejnerů). Štěpkování bude probíhat během
dne na výše uvedených stanovištích. Kdo bude mít zájem, může si štěpky odnést. Ostatní budou použity pro
potřeby ÚMČ Praha 21.

Akce štěpkování bude ukončena do 15:00 hod. Prosíme po 12:00 hod na stanoviště již větve nevozit, nebo
dávat do kontejnerů.

Nejtková Martina
OŽPD ÚMČ Praha 21

Výdej pytlů
Stejně jako v loňském roce máte možnost vyzvednout si pytle na listí z kaštanů napadené klíněnkou jírovcovou.
Pytle se vydávají od 3. října 2005  na Odboru životního prostředí (najdete nás u hlavního vchodu v přízemí

naproti podatelně ) Úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická ul. čp. 260.

úřední dny - PO a ST 8:00 - 12:00  a 13:00  -  17:30
PÁ 8:00 - 12:00
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OŽPD

Pytle se budou vydávat v omezeném počtu max. 4 ks na osobu.

Tyto pytle naplněné listím z kaštanů napadených klíněnou jírovcovou  můžete:

1. Odevzdat ve sběrném dvoře  hl. m. Prahy, na adrese Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice,
tel: 281 92 49 59,   provozní doba: PO – PÁ 8:30 – 17:00

SO 8:30 – 15:00

2. přistavit ke své popelnici v den vývozu vašeho směsného odpadu a firma Pražské služby vám pytel odveze.
Této firmě budeme pravidelně zasílat seznam lidí, kteří si pytle u nás na úřadě vyzvedli. Pytle se budou
odvážet do konce měsíce října.

OŽPD – M. Nejtková

Sběr použitých přenosných baterií a monočlánků
Na Úřadě MČ Praha 21 je zřízena  červená nádoba na sběr použitých přenosných baterií a monočlánků,

které zde můžete odložit. Nádoba je umístěna vedle schodů v přízemí hlavního vchodu naši MČ. Svoz
bude zajišťovat dle potřeby firma ECOBAT s.r.o.

Děkujeme, že třídíte odpad.
Za OŽPD M. Nejtková

RADY OBČANŮM

Trvalý pobyt
Místem trvalého pobytu se ro-

zumí adresa pobytu občana
v České republice, kterou si ob-
čan zvolí zpravidla v místě, kde
má rodinu, rodiče, byt nebo za-
městnání. Občan může mít jen
jedno místo trvalého pobytu a to
v objektu, který je označen číslem
popisným nebo evidenčním, po-
případě orientačním. Z přihlášení
občana k trvalému pobytu nevy-
plývají žádná práva k objektu ani
k vlastníkovi nemovitosti. Pře-
chodné pobyty byly s účinností od
1.7. 2000 bez náhrady zrušeny.
Změnu trvalého pobytu ohlašuje
občan osobně. Za občana mlad-
šího 15 let ohlásí změnu místa tr-
valého pobytu jeho zákonný zá-
stupce, stejně jako za občana
zbaveného způsobilosti k právním
úkonům. Za občana může změnu
místa trvalého pobytu ohlásit jím
pověřený zmocněnec na základě
ověřené plné moci.

Jaké doklady musíte mít s sebou?

Při ohlášení změny trvalého po-
bytu je nutno:

1. vyplnit a podepsat přihlašova-
cí lístek k trvalému pobytu,

2. předložit platný občanský prů-
kaz, u něhož není oddělena
jeho vyznačená část (pravý dol-
ní roh) v důsledku změny mís-
ta trvalého pobytu,

3. doložit vlastnictví k bytu nebo
domu, nebo doložit oprávně-
nost k užívání bytu nebo do-
mu(např. nájemní smlouva,
kupní smlouva vložená do ka-
tastru nemovitostí, výpis z ka-
tastru nemovitostí., který není
starší tří měsíců, atd.) anebo
předložit úředně ověřené pí-
semné potvrzení oprávněné
osoby o souhlasu s ohlášením
změny místa trvalého pobytu
(nevyžaduje se v případě, že
oprávněná osoba potvrdí sou-
hlas na přihlašovacím lístku před
zaměstnancem ohlašovny),

4. předložit 1x foto ( o rozměru
3,5 x 4,5 cm, která vás zobra-
zuje v předním čelném pohle-
du s výškou obličejové části
hlavy od očí k bradě minimálně
13 mm, bez brýlí s tmavými skly
s výjimkou nevidomých.

Za oprávněnou osobu se pova-
žuje osoba starší 18 let, způsobi-
lá k právním úkonům, která je
oprávněná užívat objekt, nebo
jeho část, nebo je provozovate-
lem ubytovacího zařízní.Veškeré
doklady je třeba předkládat v ori-
ginálu, nebo úřadně ověřené ko-
pii.

Žádost vyřizuje v úředních ho-
dinách:
● Ilona Hlaváčková,

kontakt 2810 129 59
● Iveta Maczanová,

kontakt  2810 129 23
● Zdenka Novotná,

kontakt   2810 129 57
odbor občansko správní, oddě-
lení osobních dokladů eviden-
ce obyvatel.

Jsou-li předloženy ohlašovně
veškeré potřebné doklady, je změ-
na místa trvalého pobytu vyzna-
čena na místě. Ohlašovna oddělí
vyznačenou část občanského prů-
kazu,  pravý dolní roh a současně
občanovi vydá potvrzení o změ-
ně místa trvalého pobytu.
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RADY OBČANŮM

Poplatky :

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí
občan správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti
u přepážky.

Dle §14 odst.1 písm.e) zák.č. 328/1999 Sb.o ob-
čanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
je občan povinen požádat o vydání nového občan-

ského průkazu do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke
změně místa trvalého pobytu.

Zpracováno dle zákona č. 133/2000 Sb., o evi-
denci obyvatel a rodných číslech a o změně někte-
rých zákonů.

Ing. Michael Jantsch
předseda Komise pro informatiku

člen Redakční rady Újezdského zpravodaje

ROZHOVORY S LIDMI

ROZHOVOR

Není v Újezdě nad Lesy moc klubů, které pravi-
delně vozí z Mistrovství České republiky a meziná-
rodních turnajů medaile. A proto jsem si tentokrát
pro rubriku „Rozhovor s …“  vybral pana Marka Do-
xanského, úspěšného trenéra místního taekwondo
klubu Kangsim, který  vybojoval v červnu se svými
svěřenci (převážně z Újezda nad Lesy) zlatou me-
daili na Mistrovství ČR. Ukázalo se, že najít v kalen-
dáři pana Doxanského chvilku času na rozhovor je
docela problém - vedle toho, že prakticky každý den
trénuje v tělocvičně Masarykově ZŠ, má povinnosti
jako asistent reprezentačního trenéra a nedávno byl
jmenován hlavním trenérem Sportovního centra Pra-
ha, kde pravidelně trénuje česká elita. Nakonec jsme
se sešli v pátek pozdě odpoledne, když ukončil
v tělocvičně místní základní školy další z pravidel-
ných tréninků.

Pane Doxanský,  zkuste nejprve taekwondo struč-
ně představit. Kde má svůj původ a jak se liší od
jiných východních bojových umění?

Taekwondo je staré korejské bojové umění zamě-
řené na sebeobranu, které především využívá tech-
niku kopů nohou. Nohy a kopy nohou jsou zastou-
peny asi 80 %. Vedle kopů je taekwondo o sebe-
ovládání, meditaci a práci s dechem. A pokud bychom
chtěli slovo tae-kwon-do z korejštiny přeložit, zna-
mená to  něco jako „noha – ruka – cesta“,  přičemž
cestou se rozumí cestu životem.

Je to sport, který je ve světě velmi populární
a v roce 2000 se stal dokonce sportem olympijským.
Uvádí se, že taekwondo kluby je možné najít ve 150
zemích světa a věnuje se mu asi 50 milionů lidí.

A jak je tomu v České republice?
V České republice se taekwondo začalo šířit více

až po roce 1989. Naši reprezentanti se na olympiá-
du zatím ještě neprobojovali, protože ta kvalifikační
pravidla jsou nesmírně tvrdá. Ale už nyní se taekwon-
du věnuje asi 5 000 lidí ve 30 klubech po celé re-
publice. A členská základna rok od roku roste.

Pane Doxanský, jak vznikl v Újezdě nad Lesy
úspěšný oddíl v tak netradičním sportu ?

Úplně na začátku byla skutečnost, že jsem zde
na základní škole sloužil během civilní vojenské služ-
by. A poznal jsem, že je tady výborná atmosféra –
ochotní a milí lidé z místní školy i správce tělocvič-
ny  pan Voříšek. A hlavně děti, které měly zájem nový
sport vyzkoušet. Po šesti letech, kdy tady působí-
me, jsem si jist, že to byla dobrá volba !

Co vůbec znamená název klubu Kangsim Dojang?
Kdybych se měl pokusit o překlad z korejštiny, tak

to znamená „síla mysli“. Je to můj nápad a název,
který vyjadřuje moji životní filozofii. Je to můj po-
hled na život, který říká, že mysl je více než svaly.
To je moje filozofie na cestě k úspěchu. A já ji chci
předávat dál svým svěřencům.

Kolik dětí vůbec navštěvuje v letošním roce  klub
Kangsim?

V letošním roce má náš klub už více než 100 ak-
tivních sportovců  ve věku od 6 až do 19 let. Drtivá
většina jsou děti z Újezda a velmi blízkého okolí.
Jsou samozřejmě rozděleny podle věku a především
podle výkonnosti do několika výkonnostních trénin-
kových skupin. Ti nejlepší trénují až čtyřikrát týdne.
Dělat taekwondo na vrcholové úrovni je stejně ná-
ročné jako kterýkoliv jiný sport – na střední škole už
mají ti špičkoví sjednán individuální studijní i trénin-
kový plán. Vrcholový sport je dřina a já tady chci
dělat skutečně špičkové sportovní taekwondo! Je to
klub orientovaný na úspěchy !

Pane Doxanský, setkáváte se i u vašich svěřenců
s takovými věcmi jako je nepřiměřená agrese na ulici,
šikana nebo zneužívání sportovního umění?

Ne, nemám informace, že by se členové našeho
klubu takhle nevhodně chovali. Podle mě je to pře-
devším o filozofii, kterou se jim snažím dostat do
hlavy. Taekwondo je bojové umění, ale nesmí se zne-
užívat ! Věřím, že děti z našeho klubu nemají potře-
bu se prát. Oni to navíc mají ode mě výslovně zaká-
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záno. Vědí, že jeden průšvih tohoto typu a okamžitě
v oddíle končí. Jiná věc je nutná sebeobrana – to
jsem přesvědčen, že by se v případě problémů ubrá-
nili.

Proč je klub z Újezda tak úspěšný i na meziná-
rodní úrovni?

Na to není jednoduchá odpověď. Především si
myslím, že místí děti jsou ochotny sportu hodně obě-
tovat. A to už dneska v Praze zdaleka není samo-
zřejmost. Já se jim pak snažím předat to nejlepší,
co umím (pan Doxanský je trojnásobným mistrem
republiky, držitelem třetího nejvyššího výkonnostní-
ho stupně, účastníkem Mistrovství světa i Evropy).
A děti mají velkou oporu ve svých rodičích. Bez nich
by nám šlo všechno podstatně hůře. Vozí nás na
závody nebo třeba točí na video pro následný roz-
bor zápasů.

Jak je postavena ekonomika klubu a na co jste
použili dotaci od Městské části Praha 21?

Účelová dotace je určena na nákup sportovních
potřeb a na úhradu startovného v domácích soutě-
žích. Tento příspěvek je pro nás velká pomoc. My
doposud nemáme žádné sponzory a žijeme v pod-
statě především z kursovného a z příspěvků, které
dostáváme od Pražské tělovýchovné unie. Finanční
partner nám však dosti chybí, jinak věřím tomu, že
by naše výsledky mohly být ještě mnohem lepší, pro-
tože nyní je účast našich závodníků na zahraničních
turnajích dosti limitována.

S MČ Praha 21 vycházíme dlouhodobě výborně

ROZHOVORY S LIDMI

a doufáme, že naše výsledky pomáhají k dobré pre-
zentaci této městské části.

Je to pro rodiče finančně náročný sport?
Snažíme se držet příspěvky na rozumné úrovni

a obecně bych řekl, že taekwondo patří k těm lev-
nějším sportům. Je třeba pochopit, že z kursovného
se hradí nákup nejrůznějších tréninkových pomůcek
a přispívá se závodníkům na finančně velmi nároč-
né výjezdy do ciziny a domácí či zahraniční soustře-
dění. Rozhodně si myslím, že chodit na taekwondo
si může dovolit každý. Na začátek ani není potřeba
speciální cvičební úbor – tobok. Rodiče si tak mo-
hou „otestovat“, zda taekwondo jejich potomka
opravdu zaujme, a teprve pak zvážit nákup cvičeb-
ního úboru.

Jak se povedla ukázková exhibice pro další zá-
jemce o tento sport?

Byl to ohromný úspěch ! Přišlo asi kolem sto-
padesáti lidí a prakticky si nebylo kde sednout. A na
následující první trénink pak přišlo 50 nových dětí.
Jsem rád, že taekwondo v Újezdě láká !

Kde mohou rodiče získávat informace o klubu?
Průběžné informace mohou rodiče získávat na we-

bových stránkách našeho klubu www.kangsim.wz.cz.

Děkuji za rozhovor a přeji vám i vašim svěřencům
hodně sportovních úspěchů!

Tomáš Vaníček

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

1) Jak bude vedení MČ reagovat
na skutečnost, že stavba „ob-
chvatu“ Újezda není v do-
hledné době reálné (viz. po-
slední číslo ÚZ)? Dopravní za-
tížení rok od roku stoupá a již
dnes je to na hranici únos-
nosti jak pro řidiče, tak pro
chodce. Jaká opatření budou
přijata pro zvýšení bezpeč-
nosti chodců (více semaforů,
nadchody, policejní hlídky,
zpomalovací retardéry.)?
Zahájení stavby obchvatu,  pře-

ložka I/12, je skutečně otázkou
příštích pěti let s termínem dokon-
čení v roce 2010 – 2015.  MČ Pra-
ha 21 nemá žádné možnosti
k omezení provozu na hlavní ko-
munikaci. Jak všichni vědí, jedná

se o důležitou příjezdovou  komu-
nikaci do Prahy z východního
směru a provoz zde nemůže být
prozatím omezen. V posledních
šesti letech byly zbudovány tři
semafory výhradně pro chodce,
dva vyznačené přechody pro
chodce a jeden přechod bude
zbudován pravděpodobně ještě
v letošním roce u Penny Marketu.
Další zatížení hlavní komunikace
semafory v obci už by bylo těžké
u TSK, která komunikaci spravu-
je, prosadit a musím připomenout,
že každý přechod či semafor pod-
statně zvyšuje poškozování život-
ního prostředí jak exhaláty, tak
i hlukem a tím znepříjemňuje ži-
vot obyvatelům v jejich okolí. Nad-
chody nejsou v našich podmín-

kách reálné a připomeňme si nad-
chod u Laktosu v Kyjích. Používá
jej někdo? Zpomalovací retardé-
ry na hlavní komunikaci nelze
umísťovat. Hlídky městské po-
licie zajišťují bezpečnost přede-
vším dětí v ranních hodinách v okolí
školy.Bezpečnost chodců tak zů-
stává na nich samotných a pokud
budou používat přechody pro
chodce a řízenou křižovatku, je
jejich bezpečí zaručeno. Otázkou
zůstávají neukáznění řidiči.

2) Je zpracovaná nějaká kon-
cepce nebo plány na rozvoj
dětských hřišť? A postupu-
je se podle těchto plánů?
V sousedních Běchovicích
bylo vybudováno hřiště na
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skateboard. Plánuje se něco
podobného i u nás?
Plán rozvoje dětských hřišť v pí-

semné podobě nebyl doposud
zpracován. Nicméně v posledním
roce dochází k investicím do stá-
vajících dětských hřišť tak, aby
jejich stav odpovídal bezpečnost-
ním a hygienickým normám. První
etapa proběhla na sídlišti Rohož-
ník, podotýkám na části patřící MČ.
Bylo rekonstruováno tři dětská
hřiště, která dnes vypadají velmi
pěkně a jsou hojně navštěvována.
Tři dětská hřiště byla zrušena,
z toho jsou dvě na žádost občanů
jsou upravena na zahrádky. Další
dětské hřiště vznikne u hřiště fot-
balového v hodnotě cca 300 tis.
a 200 tis. Kč je již uvolněno na in-
stalaci hracích prvků u budovy
školního klubu v parku u základní
školy  a prostor pro děti s hracími
prvky bude i v parčíku u Blatov-
ského rybníka. V souvislosti se
záměrem zpřístupnění školního
hřiště veřejnosti byl předložen
panem ředitelem Kurkou požada-
vek na finanční prostředky v část-
ce cca 11 mil. Kč s výhledem na
několik let. Všechno je ale podmí-
něno přísunem finančních pro-
středků z dotací MHMP. 

3) Plánuje MČ budovat cyklo-
stezky? A pokud ano, kdy
a v jakém rozsahu? Pokud
ne, proč ?
MČ se zapojila do celopražské-

ho projektu cyklostezek pod zášti-
tou pana primátora. Proběhlo již
několik jednání na úrovni našeho
mikroregionu, tj. se sousedními
správními obvody nad koordinací
a propojení těchto stezek napříč
městskými částmi. Vzhledem
k tomu, že zatím jsou jednání na
začátku, budeme pravidelně infor-
movat o postupu v této velmi za-
jímavé oblasti pro zlepšení volné-
ho času a mládeže.

Otázky zpracovali zaměstnan-
ci úřadu na základě informací od
starostky MČ.

4) Bylo by možné zřídit autobu-
sovou zastávku v ulici Staro-
kolínská na úrovni dnešního
„Baby centra“  (bývalá škol-

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

ka)? Vzdálenost mezi „sou-
sedními“ zastávkami je dnes
především pro nás starší ne-
únosná !
Vážení spoluobčané a čtenáři

Újezdského zpravodaje.
Dostal jsem za úkol odpovědět

na jeden z Vašich nejčastějších
dotazů a ten se týká umístění au-
tobusové zastávky v úrovni dneš-
ního „Baby centra“ (bývalé školky
č. 1 na Starokolínské ulici) a zá-
roveň na úrovni MZŠ v Polesné
ulici. Jelikož jsem byl já sám jed-
ním z aktérů akce za znovuzří-
zení této zastávky, dokonce již
podruhé, mohu tuto situaci zasvě-
ceně popsat. Poprvé to bylo před
13 lety, kdy se petice za zřízení
zrušené a posunuté zastávky (za
prostor světelné křižovatky před
samoobsluhu pana Herčíka)  před
bývalou budovou MNV, obsahují-
cí 220 podpisů převážně starších
občanů „ztratila“ v šuplíku tehdej-
šího místostarosty pana Nováka.
Petici mu osobně předávala paní
Podrazká, u které se podpisy
shromažďovaly. Mně tehdy bylo
jako zastupiteli MČ na moji inter-
pelaci „vysvětleno“, že se s tím
nedá již nic dělat, nejdříve až při
generální opravě ulice Starokolín-
ská – Novosibřinská, která se
však dodnes nekonala. Tolik tedy
na vysvětlenou těm, kteří nejsou
pamětníky této iniciativy nebo se
nově přistěhovali. Bohužel mnoho
z těch, kteří původní petici pode-
psali již není mezi námi a to mě
mrzí ze všeho nejvíc.

Není žádným sladkým tajem-
stvím, že vzdálenost mezi zastáv-
kami „Blatov“ a „Újezd nad Lesy“
je 1 km a tím je pro většinu obča-
nů docházková vzdálenost nepo-
hodlná a neúnosná. Situace
v dnešní době je navíc diametrál-
ně odlišná od doby před 13 lety,
neboť se osídlení v tomto prosto-
ru zněkolikanásobilo novou vý-
stavbou po obou stranách hlavní
komunikace. Protože tito noví ob-
čané bydlí v blízkém okolí i mého
bydliště, chopil jsem se této inici-
ativy jako jejich volený zástupce
již podruhé - zhruba před 1 rokem.
K tomuto aktu mi dala souhlas

rada MČ Praha 21. To jsem ale
ještě netušil, jak si se svojí inicia-
tivou „naběhnu“. Dnes se podstat-
ně změnily předpisy a k umístě-
ní nové zastávky je zapotřebí ne-
jen souhlas ředitelství pražského
Dopravního podniku, Magistrátu
a silničního orgánu pro Prahu 14,
ale i vlastníka (nebo vlastníků)
pozemku, u kterého bude stanice
umístěna. Když bylo vybráno pro
zastávku první vhodné místo
a schválily ho všechny kompetent-
ní orgány, postavila se ostře proti
majitelka př ilehlého pozemku
a dokonce ještě vedla ve svém
okolí negativní kampaň a přesvěd-
čovala své nejbližší sousedy, aby
byli proti jejímu umístění. Další ob-
čan, který souhlas s jejím umístě-
ním přislíbil, však na nátlak své
manželky od slibu ustoupil, přesto-
že by mu ze souhlasu plynuly urči-
té výhody, ke kterým se obec byla
ochotna zavázat. Další dvě občan-
ky nebyly proti, ale jedna svůj sou-
hlas podmiňovala vždy souhlasem
druhé až nakonec jednání vyústila
do ztracena. Jiné vhodné místo,
které by svými parametry odpoví-
dalo požadavkům schvalovatelů
(hlavně délkou zastávky) se mi
v této lokalitě nepodařilo najít.

Jak vidíte, milí spoluobčané,
není zřízení nové zastávky jedno-
duchou záležitostí a nezáleží je-
nom na vyhledání vhodného mís-
ta a souhlasu kompetentních
orgánů, ale i na nesobeckém pří-
stupu Vašich spoluobčanů, z nichž
pro některé je veřejný zájem je-
nom prázdným pojmem. Nebojte
se však, já svůj „boj“ o zřízení této
zastávky nevzdávám, protože
není mým zvykem komukoli a če-
mukoli ustupovat a budu ve spo-
lupráci s vedením MČ a kompe-
tentními orgány hledat řešení,
které nakonec uspěje a Vaše přá-
ní bude splněno. Omlouvám se
Vám za obšírné vysvětlení této
kauzy, ale domnívám se, že bylo
vzhledem ke komplikovanosti si-
tuace nutné a vhodné. Vítám také
Vaši iniciativu při vytipování vhod-
ného pozemku.

Pavel Švejnoha,
místostarosta MČ Praha 21.
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Po přečtení úvodního slova pí starostky v zářijo-
vém Zpravodaji na mě čiší optimismus z dobře vy-
konané práce. Když však bydlíte u hlavní silnice
a jako na poslední v obci se na vás dostane zave-
dení vody (v roce 2003), zavedení plynu (2004)
a dosud zde není zavedena kanalizace, tak bych
řekla, že už není důvodu k optimismu. To nemluvě
o hluku a výfukových plynech z hlavní silnice, o vodě,
která k nám z ní teče na pozemky (po zimě zasole-
ná) a o tom, že je naše povinnost celou zimu udržo-
vat schůdný chodník před pozemky. Příkopy podél
hl. silnice nikdo přes 30 let nevybagroval a neudržo-
val. Potrubní propustky jsou zacpané a voda ze sil-
nice nemá kam odtéct. V důsledku toho máme po-

zemky, ploty a budovy zasolené vodou devastované
a znehodnocené.

Proto jsem se písemně dotazovala dne 27.7.05
na MÚ paní starostky na výstavbu kanalizace
v ulici Novosibřinské.

Proto bohužel nemůžu sdílet onen optimismus
a taky proto, že se asi o této investici ani na další
roky neuvažuje.

V době, kdy jsme již 31 roků začleněni do ka-
tastru hl. města Prahy a kdy jsme členy EU se bez
kanalizace opravdu špatně žije a tak uvažuji o tom,
kam dál se s tímto problémem obrátit, když už ani
MÚ na dopisy nereaguje.

Nespokojený občan Újezda nad Lesy
Ivana Dobiášová

Otevřený dopis Městskému zastupitelstvu Prahy 21 ve věci domu pro seniory
Vážení, na úvod uvádíme, že si velice vážíme všech služeb, které poskytujete našim seniorům a nemoc-

ným či sociálně slabým občanům.
Možnosti, které nám poskytujete pomocí různých odborů jak individuelně, tak podporou Sdružení

důchodců, zdravotně postižených v ČR i Českého červeného kříže, nám mohou mnohá pražská
zastupitelstva jen tiše závidět.

Přesto v naší městské části něco postrádáme.
Změna věkové struktury obyvatelstva a zvyšování podílů starších osob v populaci jsou fakta, která se

nedotýkají pouze České republiky, ale jde o demografické posuny, jež se stávají problematikou celosvětovou.
I u nás přibývá občanů ve vyšším věku či dlouhodobě nemocných. Je málo našich spoluobčanů,

kteří  mají solidní rodinné zázemí a nikdo  z nás neví, kde si naši blízcí , v této hektické době, najdou
uplatnění a zda budou schopni se o nás v případě nutnosti postarat.  Chybí zařízení, kde by bylo
možno těmto spoluobčanům poskytnout celodenní péči včetně péče lázeňské.

Víme, že MČ Praha 21 má pro stavbu „Domu pro seniory“ pozemky v části obce Blatov.
Žádáme Vás proto, abyste se vážně zamysleli nad realizací tohoto záměru, který se již před několika lety

dostával z kategorie snů do reality. Víme, že zde hrají velkou roli finanční prostředky, ale zvažte, že byste
se i vy sami, či vaši rodiče, mohli dostat do situace , kdy byste řešili co dál. Tyto domy by neměly nahradit
tzv. Oddělení LDN, ale měly by dát našim spoluobčanům naději, že dožijí ve slušném prostředí v místě,
kde rádi prožili svůj život.

Dovolujeme si podotknout, že snaha o realizaci stavby „Domu pro seniory“ by byla vhodným tématem
pro volby v příštím roce.

Tento otevřený dopis vzešel z podnětu účastníků besedy s MUDr. Hruškou, která se uskutečnila v červnu
tohoto roku.

Za pořadatele besedy: Sdružení důchodců Květa Svátková v.r.
Český červ. Kříž Irena Zajícová v.r.
ZO SPCCH Zdeňka Ladová v.r.

Vyjádření:
Zastupitelstvo Městské části Praha 21  na svém zasedání dne 19. září  2005 schválilo vypsání záměru

na vybudování domu seniorů  v Újezdě nad Lesy soukromým investorem.

ZE ŠKOLY

Zprávičky z naší školičky
Mateřská škola Sedmikráska zahájila nový školní

rok jako již tradičně  s plným počtem dětí. Ve třídě
Berušek si malé děti postupně zvykají, velké děti už

zahájily výuku plavání. Koncem září se chystáme na
školu v přírodě do Krkonoš a zároveň začne čás-
tečná rekonstrukce mateřské školy.
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ZE ŠKOLY

Děkujeme Odboru životního prostředí za vysekání
křovisek na přístupové cestě do mateřské školy
a posekání zahrady na konci prázdnin, dále děkuje-
me panu Štroufovi, který již podruhé  z vlastní inici-
ativy znovu posekal zahradu a paní Seidlové za vy-
sbírání a úklid spadaných jablek.

Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům
úspěšný start do nového školního roku.

Mateřská škola Sedmikráska
N. Kosanová - ředitelka

Zprávy z 1. mateřské školy, Čentická 2222
1.září zahájila provoz nová mateřská škola na Blatově. Pozvali jsme paní starostku

a zástupce z MČ, kolegyně z ostatních školek a všem se naše nová školička moc líbila.
Děti jsou nadšeny z nových hraček i didaktických pomůcek, stavebnic a sportovního vy-
bavení. Rodiče byli mile překvapeni velkými prostory a vybavením.

Děkuji všem kolegyním za velkou obětavost při finišování – dokončení naší nové školky.
Bylo velmi náročné jak časově tak i fyzicky. Všem patří velké díky.

Najdete nás na internetových stránkách www.msblatov.ujezdnadlesy.info
Cenkrová Jana – ředitelka školy
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KULTURA

Vstupenky se dále prodávají a divadlo se otevírá vždy 30 minut před začátkem představení.
Změna programu vyhrazena.

D - Club  Staroklánovická 230, Újezd nad Lesy (budova nové Masarykovy školy)

tel.: 737 811 274 ředitel - p. ŠUBRT  e-mail: orbit@wo.cz

ŘÍJEN

PREMIÉRA KOMEDIE
15. října – 19:30 – SOBOTA

SVATEBNÍ NOC
D-CLUB - Divadlo pod úrovní
Autor: Mirko STIEBER
Režie: Tomáš KŘIŽÁNEK

Hrají: Tomáš KŘIŽÁNEK
Jiří ŠUBRT
Ivanka ŠTEMBEROVÁ

Technika: Jiří BOBR

CENA VSTUPNÉHO:   50,-

Oznámení občanům
Újezdské muzeum oznamuje, že v sobotu 8.10.2005 v 10:00 hodin bude otevřena

výstava „Újezdští občané poznávají svět“.
Na výstavě uvidíte opravdu krásné fotografie a ukázky umění ze všech kontinentů
světa.

Muzeum je umístěno v přízemí Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9
– Újezd nad Lesy.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda muzejní rady

KOMEDIE
22. října – 19:30 – SOBOTA

Barevnej svět
Autoři: Vladimír Šíma a Jiří Cinkeis

Pro dospělé
Divadlo Kocábka

CENA VSTUPNÉHO:   50,- dospělý




