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EDITORIAL

Na začátku února, před jedná-
ním zastupitelstva, 10 za-
stupitelů podepsalo Koaliční 

smlouvu a následně byla zvolena 
nová Rada naší městské části. 
Pracujeme na Programovém prohlá-
šení rady, které brzy uveřejníme na 
webových stránkách úřadu.
 I přes rozdílnost názorů a politic-
kého přesvědčení jsme se na pod-
statných věcech dokázali shodnout 
a smluvené dodržet. Držet slovo je 
lidská vlastnost, kterou buď máme, 
nebo postrádáme.  V politice (nejen) 
je velmi důležitá a pro naši koalici je 
právě dodržování smluvených pra-
videl tím, co ji určuje, a co nás vede 
k další práci pro Újezd.

A co nás čeká v březnu?
Stavby, které na čas bohužel omezí 
a zkomplikují dopravu v Újezdě nad 

Lesy. Odbor životního prostředí 
a dopravy o nich informuje uvnitř 
zpravodaje na straně 4. Dopravní 
omezení spojená se stavbami se 
dotknou nás všech, a tak Vás touto 
cestou prosím o shovívavost a trpě-
livost. Každá dopravní komplikace 
jednou skončí a například dobudo-
vání zbylých úseků kanalizace je věcí, 
na kterou řada našich obyvatel čeká 
již dlouhou dobu. 
 7. března začínají jarní prázdniny. 
Většinou dopřejeme dětem cestu na 
hory, doufejme, že sníh vydrží. A po 
prázdninách budou už za dveřmi 
Velikonoce. Letos poprvé přibyde 
k příjemnému jarnímu období i pra-
covní volno o Velkém pátku, který 
byl nově vyhlášen státním svátkem. 
Začátek předvelikonoční postní doby 
si mnozí z nás připomněli pochodem 
masek již začátkem února. 

A protože dobrých zpráv není 
nikdy dost, jedna na závěr:
Z magistrátu máme přislíbeno 
investičních 7 milionů korun, 
o které jsme žádali v lednu to-
hoto roku. To znamená, že naše 
Masarykova základní škola a MŠ 
Rohožník se konečně dočkají 
nového kotle a peníze ušetřené 
na energiích pak budeme moci 
investovat jinde.
 A tak, i když nám výstavba kana-
lizace a oprava plynovodu malinko 
zkomplikuje život, můžeme se těšit 
na rychle se blížící 
jaro i na čtyři dny 
volna o Velikonocích.

Přeji vám klidný 
březen a požehnané 

Velikonoční svátky, 
milí Újezďáci.
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AKTUALITY

Fakta kolem Druhanické

Rekonstrukce STL plynovodu v ul. Staroújezdská

Pokračuje stavba splaškové 
kanalizace na Starokolínské

V minulém zpravodaji se rozpoutala 
horlivá diskuse ohledně této komuni-
kace. Povrch komunikace byl v úseku 
Rožmitálská – Oplanská v minulých 
letech několikrát opravován, ale vzhle-
dem k tomu, že chybí podkladová vrs-
tva a podloží komunikace je zvodnělé, 
byly veškeré opravy spíše provizorní.
 Začátkem roku 2015 se začala při-
pravovat další etapa výstavby kanali-
zace na hlavní, která měla být koordi-
nována s výstavbou zastávek u školy. 
Jednou z variant, byla homogenizace 
povrchu a vedení objízdné trasy 
Ochozskou, která je mimochodem 
stavěna i na nákladní vozidla a Druha-
nickou. Další variantou byla objížďka 
přes Koloděje, nebo objízdná trasa 
severní části Blatova kolem ZŠ. Nikdy 
se neuvažovalo o svedení tranzitní 
dopravy do rodinné zástavby.

 Ohledně porušování §24 Zákona 
13/1997 Sb. právní kancelář vyjádři-
la, že navržené řešení není dle jejich 
názoru v souladu s právem. Veškerá 
jednání probíhala v rovině návrhů. 
 Vzhledem k tomu, že nebylo možné 
dohodnout koordinaci výstavby kana-
lizace a autobusových zastávek, došlo 
pouze k výstavbě zastávek za využití 
tzv. „kyvadlové dopravy“.
 Součástí homogenizace povrchu 
měla být mimo jiné sanace podklad-
ních vrstev komunikace, která měla 
být financována z rozpočtu HMP. 
Příprava homogenizace pokračo-
vala i přesto, že pro stavbu zastá-
vek a kanalizace na Starokolínské 
byla zvolena kyvadlová doprava. 
V průběhu 04-06/2015 OTV MHMP 
vybral zhotovitele, který měl pro-
vádět stavební práce. K zahájení 

samotných prací nedošlo z důvodu 
podání petice občanů zaslané na 
MHMP a dle smlouvy byla provedena 
pouze homogenizace povrchu v ul. 
Chmelická. O tom, že situaci kolem 
opravy povrchu komunikace nelze 
vykládat jednoznačně svědčí i fakt, 
že MHMP obdržel petici od občanů, 
kteří opravu naopak požadují. Dle 
stávajícího stavebního povolení nelze 
rekonstrukci provést s ohledem na 
soudní spor s vlastníkem sousedních 
pozemků. V současné době jednáme 
s MHMP o zahájení prací na homo-
genizaci povrchu (v úseku Oplanská 
– Rožmitálská), případně o nalezení 
řešení vedoucí k celkové trvalejší 
opravě špatného povrchu v tomto 
úseku.

OMI a OŽPD ÚMČ Praha 21

Další etapa stavby č. 3140 - TV Újezd nad Lesy etapa 
0005 - kanalizace se buduje na Starokolínské od křížení 
s Ochozskou. Jedná se o stavbu v jízdním pruhu ve směru 
od centra. Tato etapa stavby se má uskutečnit v termínu od 
29. 02. do 22. 05. 2016. Stavbu provádí spol. SKANSKA a.s., 
investorem je Hlavní město Praha, zast. spol. ZAVOS s.r.o. 
a rozhodnutí o zvláštním užívání vydal odbor dopravních 
agend MHMP na základě projednání se všemi dotčenými 
orgány. Doprava je řízena kyvadlově a dočasná signalizace 
je umístěna na Starokolínské před křížení s Ochozskou. 
Zábor stavby má délku cca 110 m. Výstavba kanalizace má 
pokračovat dalšími etapami přibližně do konce listopadu 
2016. Jakmile budeme znát podrobnosti k dalším etapám, 
budeme vás informovat. 
 Omlouváme se za dopravní komplikace a děkujeme za 
pochopení situace.

OŽPD, SSÚ ÚMČ Praha 21

PPD a.s. plánuje v průběhu měsíce března zahájit rekon-
strukci STL plynovodního řadu v ul. Staroújezdská. Oprava 
bude prováděna v úseku mezi ul. Novosibřinská a ul. Dru-
hanická otevřeným výkopem po etapách v max. délce 130 
m. Odhadovaná délka prací je cca 8 týdnů. Termín zahájení 
prací a podrobné informace budou zveřejněny na webo-
vých stránkách ÚMČ po ukončení koordinačních jednání se 
stavbou kanalizace v ul. Starokolínská a dále po doplnění 
všech potřebných dokladů pro vydání rozhodnutí o zvlášt-
ním užívání komunikace.

Předem se omlouváme za dopravní komplikace a děkujeme 
za pochopení.

OMI a OŽPD ÚMČ Praha 21

www.ms-elfik.cz 
tel: +420 702 161 433

Nová školka v Újezdě nad Lesy 
 

 

   probíhá zápis •

  akční ceny + kroužky zdarma •
  • možnost vyzkoušení MŠ zdarma

INZERCE
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Kalendárium na březen

2. 3.        KAREL IV. A SOLUŇŠTÍ BRATŘI 
St, od 17:00 , Újezdské muzeum

2. 3.        Den otevřených dveří MŠ Sluníčko 
St, v 9:00 , v 11:00,  
v 15:00 a v 16:30

5. 3.        VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KAS 
So, 13:30 - 14:30 Level

7. 3.        VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ  
U POMNÍKU T.G. MASARYKA 
Po, v 16:00

10. 3.      Vycházka na Pražský hrad  
se SPCCH 
ČT, 10:00 Sraz na zastávce  
tramvaje 22 Pražský hrad

11. 3.      Divadlo na Fidlovačce  
„Tři holky jako květ“ 
Pá, 19:30 Pořádá SPCCH

12. 3.      VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE  
ZO ČZS ÚJEZD NAD LESY 
So, od 14:00 Level

15. 3.      VELIKONOČNÍ DÍLNA 
Út, 14:00 – 18:00 Level –  
restaurace

18. 3.      Velikonoční výstava  
v areálu ZO ČZS 
Pá, 10:00 – 17:00 areál ZO ČZS, 
Staroújezdská 495

19. 3.      Velikonoční výstava  
v areálu ZO ČZS 
So, 9:00 – 16:00 areál ZO ČZS, 
Staroújezdská 495

19. 3.      Výroční členská schůze OZO 
SPCCH Újezd nad Lesy 
So, od 14:00 Level - sál

20. 3.      KAS - ZÁJEZD na zámek Sychrov, 
velikonoční trh, oběd Liberec, 
Oblastní galerie (bývalé lázně), 
Muzeum orchestrionů a flašinetů, 
návštěva Světlé pod Ještědem 
So, 8:00 Odjezd z Blatova a od 
Lídlu

23. 3.      Kulatý stůl – spolky 
St, od 18:00 Velká zasedací 
místnosti ÚMČ Praha 21

24. 3.      Přednáška „O keramice trochu 
jinak, než jak se píše v knihách“ 
Čt, od 15:00 Divadelní sál  
Masarykovy školy

30. 3.      Rozvoj místní Agendy 21  
v MČ Praha 21, zapojte se do 
spolurozhodování v MČ 
St, od 17:00 Velká zasedací 
místnost ÚMČ Praha 21

9. 4.        Skautský ples 
So, od 19:00 Level

Vítání občánků - duben 2016

Dodržujte dopravní předpisy – 
sběr dopravních informací na hlavní
Na hlavní komunikaci (Českobrodská-
-Starokolínská-Novosibřinská) byl 
osazen telematický dohledový systém 
(TDS) v rámci projektu „Intenzifikace 
nasazení telematických zařízení ke zvý-
šení bezpečnosti a plynulosti dopravy 
v hl. m. Praze“.
 Telematický dohledový systém je 
soubor technických zařízení na bázi 
inteligentních dopravních kamer vy-
bavených podle potřeby doplňkovými 

senzory (pro dojezdové doby, detekto-
ry vozidel, měření rychlosti, atd.)
 Součástí systému jsou otočné dohle-
dové kamery, sčítače dopravních dat 
a tvoří se i návrhy dopravních scénářů. 
 A proto doporučujeme „nohu z ply-
nu“ a na červenou „stůj“.

Dopravní informace dohledáte na 
adrese: http://www.tsk-praha.cz/wps/
portal/root/pro-ridice/

Přijetím zákona o základních regis-
trech nemá již Úřad MČ Praha 21 
možnost využívat informace pro 
oslovení rodičů nově narozených dě-
tí pro jejich přivítání mezi občany MČ 
Praha 21. Slavnost „vítání občánků 
” má ale v naší městské části dlou-
holetou tradici a radnice by ji ráda 
zachovala.

Proto pokud máte zájem zúčastnit se 
s vašimi nově narozenými dětmi toho-
to obřadu, ozvěte se prosím nejpozději 
do 31. 3. 2016 na níže uvedený kontakt 
a uveďte:
jméno a příjmení dítěte
datum narození dítěte
adresu trvalého bydliště dítěte
příjmení rodičů

Vítání občánků, které proběhne v mě-
síci dubnu 2016 se bude týkat dětí 
narozených v období od 1. 7. 2015 do 
31. 12. 2015 a tyto děti obdrží pozván-
ku s přesným datem a místem konání 
této akce.

Vyřizuje: Odbor OOS, Staroklánovická 
260, Praha 9-Újezd nad Lesy,
Ilona Hlaváčková, tel: 281012956, e-
-mail: ilona.hlavackova@praha21.cz
Iveta Maczanova, tel: 281012923, e-
-mail: iveta.maczanova@praha21.cz

Žádné formuláře nejsou třeba,  
žádný poplatek se nevybírá.

Děkujeme,  
Odbor občansko správní
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Klub aktivních seniorů v 1. mateřské škole

Benefiční akce v MŠ Sluníčko

Vážení rodiče, prarodiče 
a přátelé naší školy!

Pasování na čtenáře

V prosinci proběhlo v Mateřské škole Sluníčko benefiční 
vánoční setkání všech, kteří si chtěli společně s ostatními 
zpříjemnit adventní čas. Bylo nám spolu hezky a vyrobili 

jsme si také mnohé ozdoby, které nám 
o Vánocích zdobily naše domovy. Příjem-
ná atmosféra provázená hudbou a také 
výborným občerstvením byla oceněna 
všemi zúčastněnými.
    Podařilo se nám vybrat 13.261 Kč, 
které budou v letošním roce použity 
na další obnovu školní zahrady, a sice 
na zakoupení stromů a vybudování 

přírodních herních prvků. 
 Všem, ať už těm, kteří přispěli penězi, tak i ostatním, 
kteří nás podpořili jakoukoli pomocí nebo přípravou 
občerstvení, patří velké upřímné poděkování. Moc děku-
jeme a věříme, že se brzy budou děti na školní zahradě 
moci těšit z příjemného prostředí. 
 Děkujeme!

Kolektiv MŠ Sluníčko

Pasování na čtenáře letošních 
prvňáčků proběhne v úterý  

15. 3. 2016 v prostorách divadel-
ního sálu Masarykovy ZŠ. Samot-

nému pasování bude předchá-
zet návštěva místní knihovny. 

Děti budou po čtenářském slibu 
pasovány králem Knihoslavem 
I. na čtenáře a přivítány v Řádu 
čtenářském. Od svých třídních 

učitelek dostane každý malý 
čtenář na památku Čtenářský 
list a záložku do knihy. Cílem 

tohoto projektu, který se stal na 
naší škole tradicí, je rozvoj četby, 

vytvoření základních návyků 
pravidelného čtení a možnost 
využití půjčování knih v místní 

knihovně. 

Poslední únorový týden se u nás v mateřské škole nesl ve 
znamení příprav na karneval. Děti se seznámily s některými 
lidovými tradicemi v období masopustu, poznávaly hudební 
nástroje, zpívaly písničky To je zlaté posvícení, Já jsem muzikant, 
kreslily obrázky muzikantů, zdobily třídu na karneval, povídaly 
si za jakou masku, kdo půjde a vyráběly masky kočiček, pejsků, 
tygrů, zajíčků, žirafy. S přípravou masek nám přišly pomoci 
babičky z Klubu aktivních seniorů. Papírové masky jsme zdobili 
barevnými papíry, třpytkami a vybarvovali pastelkami. Babičky 
nám byly velkou pomocí, pomáhaly stříhat, zdobit, lepit. Užili 
jsme si všichni spoustu radosti a veselí.

Těšíme se na další společné chvíle.

Kamarádi z 1. MŠ

I v letošním roce vás zveme na charitativní jarmark Děti 
dětem. Již 10. ročník se koná v úterý 22. 3. 2016 od 17 
hodin na I. stupni Masarykovy ZŠ. Zakoupit si můžete 
výrobky s převážně velikonoční tematikou, které si děti 

pod vedením paní učitelek a vychovatelek samy vyrobily.
  

Těšíme se na vás

Žáci a pedagogický sbor Masarykovy ZŠ
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Matematická olympiáda

Tradiční sběr papíru ve dvoře I. stupně Masarykovy ZŠ, 
vjezd do dvora z Čentické ulice.
Prosíme, aby byl papír svázaný, zvážený a zbavený plastů.
Děkujeme.

úterý 15. 3. 2016 od 7:15 - 8:30 hod 
středa 16. 3. 2016 od 15:00 -17:00 hod
čtvrtek 17. 3. 2016 od 15:00 -17:00 hod

Deset žáků z pátých a čtvrté třídy reprezentovalo naši školu 
v okresním kole matematické olympiády. Kategorie Z5 se zúčast-
nilo celkem devadesát  žáků z Prahy. Naši reprezentanti dosáhli 
výborných výsledků - pět žáků se 
umístilo do 8. místa: 
 
Kamila Cidlinská (5.A)  1. - 2. místo 
Eva Šestáková (5.D)  3. místo 
Gabriela Ottová (5.C)  4. - 5. místo 
Alena Kyselová (5.B)  6. - 8. místo 
Mikuláš Jandík (IV.C)  6. - 8. místo  
 
Gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy.  

Vedení Masarykovy ZŠ 

Oáza Říčany – profesionální podmínky pro tenis

        

   
   

  

Oáza Říčany je známá nejen velmi dobrým zázemím pro tenis 
a další sportovní aktivity. Areál nabízí rovněž kvalitní školicí 

prostory v novém kongresovém centru. Součástí areálu je i re-
staurace s velkou terasou a ubytování ve 2 pavilonech  (celkem 

30 dvoulůžkových pokojů).

Tradiční „letní“ tenisová škola
V polovině dubna začíná „letní“ tenisová škola, která bude 

probíhat až do poloviny října (pauza během letních prázdnin). 
Tenisová škola je určena dětem ve věku 4 až 18 let a děti hrají 
ve skupinách (1-5 dětí) pod vedením kvalifi kovaných trenérů. 
Pořádáme v sezóně pravidelné školičkové turnaje pro všechny 
věkové kategorie!! V případě deště se automaticky přesouvá-
me do pevné tenisové haly!!! K dispozici je 8 venkovních an-

tukových kurtů a 3 kurty se špičkovým tenisovým povrchem 
ReboundAce v pevné tenisové hale. Navštěvují ji děti, které 

se chtějí naučit základům tenisu, ale i ti, kteří se tenisu chtějí 
věnovat intenzivněji a zapojit se do našich závodních mládež-
nických družstev. Rodiče mohou počkat na své ratolesti v naší 
restauraci nebo na naší velké letní terase! Přihlášky odevzdá-

vejte na recepci, případně 
e-mailem oazaricany@oazaricany.cz do 31.března!

Chcete si zahrát tenis v Oáze?!
 Kurty může využívat široká veřejnost. Zavolejte a rádi 
vám sdělíme informace, za jakých podmínek je možné 

si kurt pronajmout.
 Po tenise si můžete dopřát saunu či whirlpool 

nebo se osvěžit ve venkovním bazénu.

Více informací je na webových stránkách www.oazaricany.cz, 
v recepci Oázy (tel.: 323 601 170 ) nebo přímo u šéftrenéra 

pana Vítka Ptáčka (tel.: 721 530 462)

Novinka
Rodiče nemusí pouze čekat! Připravujeme tenisové hodiny 
pro „starší a pokročilé„ – tzn. V době hodiny svého dítěte 

můžete sami také hrát s naším trenérem!!!!!!

INZERCE



KULTURA

Karel IV. a Soluňští bratři je le-
tošní stěžejní výstavou v Újezdě 
nad Lesy. Touto expozicí a do-
provodnými akcemi připojila 
Muzejní rada naši městskou část 
k celorepublikovým oslavám 
700. výročí narození Karla IV., 
krále českého a císaře římského. 
V r. 2016 si kulturní veřejnost 
a elity veřejného života totiž více 
než kdy jindy připomínají stopy 
a odkaz doby Karla IV. (1316 – 
1378), které se zabudovaly do 
národní paměti a do formujícího 
kulturního a politického prostře-
dí nejen v Čechách, na Moravě 
a Slezsku, ale v celé Evropě.
 Vernisáž újezdské výstavy 
s bohatým programem se koná 
ve středu 2. 3. 2016 od 17 h 
v sále Polyfunčního domu. Pokud jste ji nestihli, máte možnost výsta-
vu navštívit v Újezdském muzeu každou sobotu od 14 do 16 h, kdy 
bude přítomen i kurátor pan Rudolf Vambera, který se touto výstavou 
loučí s aktivní a dlouholetou činností. Výstava v Újezdském muzeu 
potrvá do soboty 21. 5. 2016.

Během trvání výstavy se můžete těšit i na doprovodné pořady: 
- promítání dokumentu Romana Vávry z cyklu Největší Čech a doku-
mentu Školního filmového kroužku z Prahy doby Karla IV.,
- promítání historické veselohry Strasti otce vlasti v rámci FK21 s bese-
dou s historikem Jiřím Rakem,
- sobotní besedy s kurátorem p.Vamberou v Újezdském muzeu,
- otevření archeologické naučné stezky Po stopách středověké vesnice 
Hol v Klánovickém lese v sobotu 14.5.2016

Termíny všech doprovodných pořadů budou zveřejněny v ÚZ, Kalen-
dáriu a na vývěskách.

Srdečně vás zve Muzejní rada Újezdského muzea.
Zita Kazdová  

Karel IV. a Soluňští bratři v Újezdském muzeu

Březen – měsíc čtenářů 
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Na březen vyhlašuje Místní knihovna pro nové zá-
jemce o registraci Zápisné na rok zdarma. 
 Přijďte si vybrat z pestré nabídky knih pro děti 
i dospělé. V otevírací době knihovny je také možné 
bezplatně využít počítače s připojením k internetu 
a za drobný poplatek vytisknout či okopírovat různé 
materiály. 
 
Otevírací doba knihovny: 
PO 10.00-12.30, 13.00-19.00 
ST 10.00-12.30, 13.00-17.00 
PÁ 8.00-12.30, 13.00-16.00 

Adresa knihovny: 
Staroújezdská 2300, přízemí Polyfunkčního domu,  
Praha 21 

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová 



PRODáVEJTE s NáMi

Ing. Petr Sýkora, jednatel

Bydlím tady sVámi, dobře se
orientuji v místní situaci a proto
Vámmohu kvalifikovaně poradit.

REALiTNí MAkLéř PRO TuTO OBLAsT

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

Ráda zprostředkuji prodej, nebo pronájemVaší nemovitosti

PomohuVám určit optimální prodejní cenu, zpracuji odhad
k dědickému i jinému řízení, to vše pomocí srovnávací tržní
analýzy

Zajistím proVás odbornou pomoc při přípravě a nafocení Vaší
nemovitosti tak, aby se co nejlépe prodala

Jsem ochotná kdykoliv Vám na nezávazné schůzce zodpově-
dět případné dotazy, které se týkají realitních služeb

Nabízím doporučitelskou odměnu 10% z každého uskutečně-
ného obchodu

Pro své dva klienty hledám v Újezdě, nebo blízkém
okolí, stavební pozemky cca 500m2 a druhý o velikosti
do cca 1000m2, může být i se stavbou k rekonstrukci.
Oboje velmi spěchá – Děkuji za jakékoliv upozornění !

Svým klientům zajišťujeme:

Prodej a pronájem nemovitostí
Financování nákupu nemovitostí
Výkup nemovitostí
Technicko ekonomickou správu budov
Odborné posouzení tržní ceny nemo-
vitosti

S vámi od roku 1993.

Hledáme schopné realitní makléře amakléřky
s obchodním duchem a zodpovědnýmpřístupem k výkonu
práce.
Nabízíme flexibilní začátek a konec pracovní doby, práci
z domova a finanční ohodnocení dle výkonnosti. Zaškolení,
odborný dohled, obchodní a marketingovou podporu.

Alter Ego spol. s r.o.
Oplanská 2614 – obchodní centrum
BLATOV
190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy

tel. 725 293 655
alterego@century21.cz
www.alteregocz.cz
www.alterego.century21.cz

inzerce_a4:Sestava 1 15.2.2016 12:17 Stránka 4



10

SPORT

Na začátku února se uskutečnilo tradiční vyhlášení nejlepších 
závodníků a týmů za uplynulý rok 2015. Kromě předávání 
cen proběhl letos poprvé i ples, který začal těsně po ukon-

čení vyhlašování. Celý večer se nesl v přátelském, konvenčním, ale 
i neformálním duchu, za přítomnosti moderátorů, kteří v průběhu 
večera uvedli několik exhibičních vystoupení, a to nejen z oblasti bo-
jových sportů. Protože mezi oceňovanými byli i zástupci újezdského 
taekwonda, nemohl Kangsim na této společenské akci chybět. Níže 
uvádíme úplný výčet cen a ocenění udělených jednotlivcům v ligách 
za rok 2015.

S tímto článkem 
bychom chtěli 
uzavřít rok 2015, 
a to velikým 
poděkováním 
obětavým rodi-
čům, kteří neváhají 
kdykoliv pomoci, 
našim sponzorům, 
především našemu 
generálnímu part-
neru - společnosti 
Abak, provozovateli sítě újezd.net, hlavnímu partneru – jazykové škole 
Angličtina Praha 9 a v neposlední řadě patří náš dík také městské čás-
ti Praha 21, protože část turnajů v roce 2014 byla podpořena v rámci 
grantového řízení MČ Praha 21.

ROK 2015 – Újezdské Taekwondo opět mezi nejlepšími!
Národní liga poomsae: 1. místo v týmech

1/ Anna Velebová
2/ Tomáš Přinda

3/ Zuzana Piknerová
4/ Kateřina Skotnicová

Extraliga poomsae: 4. místo v týmech
1/ Martin Horák

2/ Ondřej Pfrogner

Národní taekwondo liga mládeže: 
1. místo v týmech

1/ Kateřina Chejnová
2/ Eliška Vlachová

3/ Kateřina Skotnicová
4/ Adéla Kukačková
5/ Štěpán Nepraš

Národní taekwondo liga: 3. místo v týmech

Taekwondo extraliga mládeže:  
2. místo v týmech

1/ Jan Machů
2/ Jakub Vaníček

3/ Alena Weichetová

Výběr 
z programu  
březen 2016

JARMARK 
13. 3. neděle, 15:00
Velikonoční Klánovický jarmark
Přijďte navštívit velikonoční klánovický jarmark, nakou-
píte výzdobu i dárky pro malé i velké. 

KINO PRO DĚTI 
13. 3. neděle, 16:00
Řachanda - Pohádka o rozmazlené princezně a dvou 
kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. 
ČR/2016/pohádka/104 min/v českém znění

BESEDA 
14. 3. pondělí, 19:30
Beseda s občany Klánovic o problematice parko-
vání u nádraží. Odbornou část zajišťuje pan ing. Petr 
Horský ze společnosti M.O.Z. Consult.

DIVADLO PRO DĚTI 
20. 3. neděle, 16:00 a 21. 3. pondělí, 10:00
Pohádka ze staré knihy - Neobyčejný příběh staré 
knihy, vyhozené na smetiště, jejíž pohádkové postavy 
jsou v nebezpečí. Hraje: Divadlo Matěje Kopeckého, 
Praha

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

V průběhu měsíce března budou v parku u Masarykovy 
ZŠ instalovány cedule upozorňující na správné chování 
v parku. Cedule nakreslili žáci 4. C, kterým tímto děku-
jeme, že se podílí na zlepšení kvality životního prostředí 
v naší městské části.  OŽPD

Nové cedule v parku u Masarykovy ZŠ
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Informace ze zasedání rady

Výběr z usnesení ZMČ 1. února. 2016

Oblasti působnosti nově sestavené rady

SAMOSPRÁVA

RADA 2. ÚNORA 2016
Rada projednávala pouze 4 body. Schválila kompetence 
jednotlivým radním. Projednala zápisy z Dopravní komise 
a informaci o plánovaných dopravních omezeních souvise-
jící s další výstavbou kanalizace na hlavní komunikaci (viz 
článek viz článek Pokračuje stavba splaškové kanalizace na 
Starokolínské).  
 Rada schválila termíny zasedání rady a zastupitelstva. 
Zasedání rady se budou konat 1., 15. a 29. března, 12. a 26. 
dubna, 10. a 24. května, 7. a 21. června. Zasedání rady jsou 
neveřejná.  Veřejná zasedání zastupitelstva jsou naplánová-
na na 25. dubna, 20. června, 19. září a 19. prosince vždy od 
16:00 hodin.
 Posledním bodem byly personální změny v komisích. 
Rada zrušila Komisi pro otevřenost, transparentnost 
a komunikaci s občany pro její dlouhodobou nečinnost, 
dále jmenovala místostarostu Slezáka za předsedu Bytové 
komise, paní starostku do Komise vzdělávání a výchovy 
a Školské rady, pana radního Jeníčka do Komise sociální po-
litiky a zdravotnictví a místostarostu Roušara za předsedu 
Komise Zdravé městské části a  místní Agendy 21 (nahradil 
zastupitelku Zátkovou, která rezignovala na politika MA21).

Pavel Roušar, místostarosta

RADA 16. ÚNORA 2016
V oblasti dopravy rada odsouhlasila zahájení rekonstrukce 
plynového řadu v ulici Staroújezdské. Bude se jednat cel-
kem o 8 etap a předpokládaný termín zahájení byl stano-
ven na 15. březen. Ve věci budování plánované autobusové 
zastávky u Penny marketu rada z důvodu nesouhlasu 
občanů s umístněním zastávky (směr z Běchovic) a průta-
hům v územním řízení rozhodla na doporučení Dopravní 
komise o rozdělení řízení na dvě samostatné části. Zastávka 
směrem do Běchovic + přechod u restaurace Coral bude 
pokračovat samostatným řízením podle původního plánu 
a protilehlá zastávka bude z důvodu nesouhlasu sousedí-

cích občanů s umístěním posunuta blíže k restauraci. Pro 
tuto část pak rozhodla o poptávkovém řízení na dodavatele 
části projektu. Posunutí zastávky umožňuje dohledání ma-
jitele přilehlé části komunikace a možnost jednat o novém 
umístění na jeho pozemcích.

Rada dále projednala řadu organizačních změn týkajících se 
úřadu. Na návrh tajemníka zrušila pozici referenta granto-
vé podpory a MA21 a obnovila k 1.4.2016 Odbor školství, 
kultury a místní Agendy 21 v jeho původní podobě, který 
platil až do února loňského roku. Dále prodloužila smlouvu 
na úklidové práce úřadu s firmou Petra Ženíška v původ-
ním rozsahu i ceně, přijala tři rozpočtová opatření v sociální 
oblasti v celkové výši 198,5 tis. Kč.

V oblasti kultury rada vzala na vědomí informace z Komise 
volnočasových aktivit, souhlasila s finanční podporou 50 tis. 
Kč ve prospěch Veselého Újezda, partnera městské části 
pro pořádání Čarodejnic, odsouhlasila újezdským skautům 
snížený pronájem polyfunkčního domu pro pořádání plesu 
a smluvně zajistila sloup veřejného osvětlení pro osazení 
navigační cedule do Újezdského muzea.

V oblasti týkající se majetku rada schválila smlouvu o zřízení 
služebnosti (břemene) pro Pražskou plynárenskou ve výši 
193 tis. Kč a schválila darovací smlouvu společnosti AGIMM, 
čímž převzala do svého majetku část komunikace v ulici 
Domanovická.  Dále odsouhlasila smlouvu se společností 
Consultum s.r.o., předmětem které je zajištění zápisu změn 
v budově Živonínská 1629 do katastru nemovitostí (resty 
z roku 2005).

Z Komise sociální politiky a zdravotnictví a Komise volnoča-
sových aktivit odchází zastupitel Kopecký, Dopravní komise 
má dva nové členy v osobách pana Roušala a pana Kňákala.

Pavel Roušar, místostarosta

Nově zvolená rada městské části si na svém prvním zasedá-
ní rady 2. února schválila kompetence jednotlivým členům.
 Starostka Karla Jakob Čechová (TOP09) bude mít na 
starosti školství, audit, kultura, spolky, bezpečnost a ve-
řejný pořádek. Místostarosta Pavel Roušar (Otevřený 
Újezd) zodpovídá za  místní Agendu 21, strategický rozvoj 
městské části, rozvoj veřejné správy, majetek a investice, 

územní rozvoj, Informatiku a cyklodopravu. Místostarosta 
Jan Slezák (ČSSD) má na starosti dopravu, finance, vedlejší 
hospodářskou činnost. Radní Jitka Jenšovská (Hnutí pro 
Prahu) dohlíží na životní prostředí, sport, mládež, volnoča-
sové aktivity. Pátý člen rady Jaroslav Jeníček (Strana svo-
bodných občanů) zodpovídá jako radní za rozvoj sociální 
a zdravotní politiky, oblast seniorů a za Újezdský zpravodaj.

 ZMČ zvolilo paní Karlu Jakob Čecho-
vou starostkou MČ Praha 21
 ZMČ zvolilo pana Pavla Roušara 
a pana Jana Slezáka místostarostou 
MČ Praha 21
 ZMČ zvolilo paní Jitku Jenšovskou 
a pana Jaroslava Jeníčka radními MČ 
Praha 21
 ZMČ schválilo rekonstrukci Kontrol-
ního a Finanční výboru

 ZMČ přijalo rezignace Ing. Šárky Zá-
tkové na funkci politik MA21 a jmeno-
valo nového politika MA21 pana Pavla 
Roušara
 ZMČ schválilo rozpočet Městské části 
Praha 21 na rok 2016 jako vyrovnaný
 ZMČ schválilo záměr na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu III. 
kategorie na akci „Opravy místních 
komunikací v Praze - Újezd nad Lesy“

 ZMČ schválilo prodloužení nájmu 
ORDINACE MUDr. Feuereislová 
a schválilo změnu provozovatele pra-
xe pediatrie ve zdravotním středisku 
Živonínská 1630, Praha 9
 ZMČ schválilo termín „Veřejného 
fóra“, které se uskuteční 20. 4. 2016 
od 18 hodin  Vybral a sestavil 
 MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc,  
 radní MČ Praha 21 za Svobodné
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SAMOSPRÁVA

Zastupitelé MUDr.Barbora Diepoltová 
(nezávislý zastupitel), Tomáš Fábera 
(Otevřený Újezd) Ing.Michael Hartman 
(Otevřený Újezd), MUDr.Jaroslav 
Jeníček CSc. (Svobodní), Karla Jakob 
Čechová (TOP09), Vladimíra Juřenová 
(nezávislý zastupitel), RNDr.Jitka Jen-
šovská (Pro Prahu), Ing.Miloš Mergl 
(TOP09), RNDr.Pavel Roušar (Otevřený 
Újezd) a Jan Slezák (ČSSD), kteří byli 
podle výsledků voleb konaných v říjnu 
2014 zvoleni do Zastupitelstva Městské 
části Praha 21 – Újezd nad Lesy, při 
vědomí odpovědnosti za racionální 
správu a budoucí rozvoj městské části, 
uzavírají tímto smlouvu o vytvoření 
většinové koalice v zastupitelstvu pro 
období 2016-2018.

1. Rada městské části
1.1. Celkový počet členů rady je pět.
1.2.  Rada je složena ze starostky,  

2 zástupců starostky a 2 radních.
1.3. Personální obsazení Rady MČ: 

Starostka: Karla Jakob Čechová /
TOP09/
Místostarosta: RNDr. Pavel Roušar /
Otevřený Újezd/
Místostarosta: Jan Slezák /ČSSD/
Radní: MUDr. Jaroslav Jeníček CSc. /
Svobodní/
Radní: RNDr. Jitka Jenšovská /Pro 
Prahu/

1.4. Kompetence členů rady budou 
stanoveny usnesením RMČ  Praha 
21 nejpozději měsíc od podpisu této 
smlouvy.

2. Změny v Radě
2.1. V případě změny na kterémko-
liv místě v radě, bude její nový člen, 
pokud to bude možné, z téže volební 
strany. Hlasování o odvolání nebo 
zvolení nového člena Rady městské 
části (dále jen RMČ) musí předcházet 
koaliční jednání. Konkrétní koaliční do-
hoda o změně v RMČ bude promítnuta 
do dodatku Koaliční smlouvy.

3. Výbory
3.1. Finanční výbor
3.2. Kontrolní výbor
3.3.  Personální složení výborů bude 

schváleno na jednání ZMČ dne 
1.2.2016.

4. Programové priority
4. 1. Předmětem koaliční smlouvy jsou 
následující programové priority vychá-

zející z volebních programů účastníků 
této smlouvy.

Otevřený úřad
- Otevřený přístup k informacím na 
úřadě MČ.
- Zveřejňování uzavřených smluv, včet-
ně smluv minulých. Smlouvy budou 
zveřejněny na webových stránkách MČ 
Praha 21 s výjimkou smluv, které mají 
doložku o mlčenlivosti. Koalice bude 
usilovat, aby u nově uzavíraných smluv 
nebyla tato doložka MČ povolována.

Spolupráce a nezávislost
- Úzká spolupráce s okolními MČ 
a obcemi.
- Úzká spolupráce s nestátními, ne-
ziskovými organizacemi a místními 
spolky k vytváření konceptů, projektů, 
veřejných soutěží atp.

Životní prostředí
- Důsledné dodržování zákonů a vyhlá-
šek na ochranu životního prostředí.
- Prohlubování vědomostí o existenci 
přírodního parku jako vyhlášené oblas-
ti klidu a zapracování této skutečnosti 
do zpracovávaných koncepcí městské 
části, např. dopravní studie či územní 
plán
- Posilování vědomostí o jedinečnosti 
přírodních podmínek Újezda nad Lesy.
- Trvalá ochrana Klánovického lesa 
jako jedinečné přírodní lesní plochy.
- Podpora kulturních a osvětových 
pořadů zaměřených na péči o životní 
prostředí a kvalitu života v našem 
okolí.
- Zpracování urbanistické studie a její 
promítnutí do územního plánu a za-
bránění okamžité či dodatečné změně 
zelených ploch na plochy jiného urče-
ní, zejména pro komerční využití.
-Revize plánovaného projektu P+R par-
koviště a vyřešení prostoru vlakového 
nádraží bez vlivu na okolní pozemky, 
nikoliv na jejich úkor.
- Revize naplánovaných a dosud ne-
realizovaných zelených ploch v rámci 
výstavby satelitních sídlišť.
- Podpora obnovy původních alejí v ob-
ci, vytváření naučných stezek.
Doprava
- Pokračovat v realizaci dopravní studie 
a cyklostezek.
- Budování pěších zón, obnova 
a ochrana místních stezek a cest.
- Nadále usilovat o trvalý zákaz tranzit-
ní nákladní dopravy.
- Postupné a kvalitní opravy místních 

komunikací, včetně budování chod-
níků, zelených pásů, obnovy stromo-
řadí, vybudování odpočinkových míst 
s lavičkami apod.
- Systematické zmapování kvality po-
vrchu ulic a analýza nákladů na jejich 
opravy a údržbu, určit priority při jejich 
obnově.
- I nadále podporovat obchvat I/12.

Finance
- Financování pomocí projektů a více-
zdrojového financování.
- Hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
- Hospodárné a průhledné nakládání 
s finančními prostředky.

Udržitelný rozvoj MČ
- Prohlubování a naplňování postupů 
místní Agendy 21, usilování o získání 
Kategorie B.

Školství
- Dokončení přístavby Masarykovy 
základní školy
- Postupná modernizace budov školy 
a školek.
- Zvyšování kvality vzdělávání a podpo-
ra moderních výukových metod na ZŠ.
- Prohlubování spolupráce mezi ZŠ 
a MŠ. 
- Podpora trvalého vzdělávání pedago-
gických pracovníků.
- Zachování a podpora provozu Školní-
ho pedagogického pracoviště.
- Rozpracování a realizace závěrů 
v minulosti realizovaného projektu 
Bezpečná cesta do škol (BCDŠ)

Kulturní, zájmové a sportovní vyžití 
- Dodržování tradičních svátků a akcí 
v městské části.
- Podpora místních sdružení a spolků.

Sociální oblast
- Podpora pochůzkové pečovatelské 
služby.
- Podpora neziskových spolků v této 
oblasti.
5. Jednání koalice
5.1. Koaliční zastupitelé se budou 
scházet podle potřeby, nejméně však 
jednou za měsíc.

6. Státní správa
6.1. Vypsání výběrového řízení na 
pozici tajemníka Úřadu městské části 
úřadu a jmenování nového tajemníka 
úřadu nejpozději k 1.5.2016.

7. Projednávání v koalici

Koaliční smlouva
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Listárna

Za koaličně dohodnutý se má takový 
návrh řešení a takové usnesení,v sou-
ladu s Programovými prioritami, na 
kterém se dohodne 2/3 zástupců této 
koaliční smlouvy. Nebude-li dosaženo 
koaliční dohody, nastoupí mechanismy 
smírčího řízení.
 Každá ze smluvních stran má právo 
vyvolat  smírčí řízení, jestliže by ne-
soulad v některé otázce touto smlou-
vou upravené, nebo této smlouvy se 
dotýkající mohl vést k vypovězení této 
smlouvy.
 Smírčího řízení se zúčastní za kaž-
dou stranu dva pověření jednatelé. Do-
ba smírčího řízení nesmí přesáhnout 7 
dní.
 Pokud najdou společné řešení spor-
né otázky, sepíší o něm koaliční part-
neři dodatek k této koaliční smlouvě.
 Pokud se rozpory projednávané 
smírčím řízením ukáží být neřešitelné 
v rámci této smlouvy, smluvní strany 
buď přistoupí k výpovědi této smlouvy, 
nebo ukončí tuto smlouvu dohodou.

8. Vypovězení smlouvy
Smluvní strany mají právo vypovědět 

smlouvu, jestliže nedojde k uzavření 
dodatku této smlouvy během smírčí-
ho řízení. Výpověď musí být písemná, 
výpovědní lhůta je jeden měsíc.

9. Právo na informace
Smluvní strany prostřednictvím svých 
zvolených zastupitelů zajistí úplnou 
a včasnou vzájemnou informovanost 
o všech podstatných skutečnostech 
vyplývajících z koaliční smlouvy a smě-
řujících k jejímu naplnění. Neposkyt-
nutí těchto informací by bylo považo-
váno za hrubé porušení této koaliční 
smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Zástupci volebních stran se 
zavazují prosazovat jednotlivé body 
této smlouvy v Zastupitelstvu městské 
části Praha 21 – Újezd nad Lesy. Volbu 
starosty a členů rady podpoří veřejnou 
i tajnou volbou.
10.2. Tato smlouva nabývá platnosti 
a účinnosti okamžikem podpisu zá-
stupci volebních stran.
10.3. Jakákoliv změna této koaliční 
smlouvy musí být provedena na zákla-

dě dohody na koaličním jednání a to 
formou písemného dodatku smlouvy.
10.4. Zástupci koaličních stran se 
dohodli, že tato smlouva bude zve-
řejněna ve Zpravodaji a na webových 
stránkách úřadu MČ Praha 21.
10.5. Jako výraz souhlasu s obsahem 
této smlouvy a svobodné vůle připojují 
členové koaličních stran zvolení do 
ZMČ Praha 21 svůj podpis.

V Újezdě nad Lesy, dne 1. února 2016

MUDr.Barbora Diepoltová  
/nezávislý zastupitel/

Tomáš Fábera /Otevřený Újezd/
Ing.Michael Hartman /Otevřený Újezd/
MUDr.Jaroslav Jeníček CSc. /Svobodní/

Karla Jakob Čechová /TOP09/ 
Vladimíra Juřenová 

/nezávislý zastupitel/ 
RNDr.Jitka Jenšovská /Pro Prahu/

Ing.Miloš Mergl /TOP09/ 
RNDr.Pavel Roušar /Otevřený Újezd/

Jan Slezák /ČSSD/

SLOVO DĚLÁ MUŽE

Určitě je zklamáním, že se podpoře staronového 
uskupení, kde je opět místostarostou J. Slezák pro-
půjčil i dr. Jeníček (Svobodní). Přitom se dušoval, že 

nepodpoří nic, kde tento člověk bude. Dokonce to opakova-
ně veřejně slíbil, když prohlásil, že nikdy nepodpoří žádnou 
koalici, kde budou jména: Slezák, Čechová, Juřenová. Věta 
„Slovo dělá muže“, bohužel v tomto případě neplatila. Bylo 
až nedůstojné, jak dr. Jeníček jako známý král z Půlnočního 
království z pohádky Pyšná princezna omlouval na zastupi-
telstvu svůj veletoč slovy, že veřejně svůj slib odvolal. To je 
opravdu zdůvodnění, které nemůže obstát. 
 A rada pro ostatní občany? Dívejte se na svět optikou 
dr. Jeníčka a budete mít snazší život. Když si např. vypůjčíte 
peníze a veřejně slíbíte, že je vrátíte, stačí poté opět veřejně 
tento slib odvolat a v tom okamžiku už nemusíte nic vracet. 
A to se vyplatí. Přitom podpora J. Slezáka na funkci mís-
tostarosty opravdu nebyla nutná, protože i bez něho bylo 
možné dát dohromady v zastupitelstvu většinu. Dr. Jeníček 
tedy nebyl pod žádným tlakem „státotvornosti“, zvlášť, 
když i nyní druhý místostarosta P. Roušar spojoval na www 
stránkách Otevřeného Újezda J. Slezáka s klientelismem, 
neodpustitelnou minulostí a nedůvěryhodnou přítomností. 
 Spojenectví s panem Slezákem je tak jistě pozoruhodný 
směr, který si místní Svobodní vybrali. Pan doktor Jeníček 
nastoupil s velkým odhodláním a příslibem změn ve vedení 
obce a po roce končí jako další ze služebníčků pana Slezá-
ka.

Jiří Lameš

Paní Bělohubá!
K Vašemu článku v minulém ÚZ. Překvapilo mě, 
že zlehčujete výstup z konkurzní komise vybírající 

novou ředitelku ZŠ, neb má pouze doporučující charak-
ter. Ano. Ale jako zastupitelka ve Škvorci víte, že rada se 
jím zpravidla řídí. Proto jsem měl výhrady i k duplicitě 
pí Čechové a p. Slezáka, kteří jakožto radní byli též členy 
konkurzní komise. Vy se navíc s bývalou ředitelkou ze 
Škvorce, dnes naší, velmi dobře znáte. Ta podala na ZŠ 
a Škvorec žalobu, domáhajíc se neplatnosti svého náhlé-
ho odvolání z funkce. Tu soud v listopadu zamítl v plném 
rozsahu. A kdyby ne, vrátila by se zpět? 
 V závěru svého článku jste mi napsala, že: „Snažím se 
pracovat pro všechny občany bez rozdílu názorů, stmelo-
vat lidi, rozvíjet obec, … zatímco Vaše články mne o tom-
též nepřesvědčily.“ Podíval jsem se tedy na Vaše hlaso-
vání v zastupitelstvu ve Škvorci. Jste často proti, podle 
zápisů z jednání vedete zdržující monology a v prosinci 
o Vás vyšel článek ve Škvoreckém zpravodaji. Váš kolega 
zastupitel si v něm stěžuje, že místo, aby lidé spojili své 
síly a schopnosti, tak rozkládáte každé jednání, dobře mí-
něné snahy o zlepšení rozbíjíte a rozmělňujete, popíráte 
a zpochybňujete již dohodnuté postupy, díky čemuž se 
jednání utápějí v nekonečných procedurálních pastech 
a výsledkem je nechuť něco dělat ve prospěch ostatních. 
Autor se na závěr ptá, jaký to má smysl, zda jediným vý-
sledkem bude Váš návrat na radnici a jestli to není málo. 
Vaše samochvála mě tedy nepřesvědčila.
 Petr Duchek
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SLOUPEK

SLOUPEK ZASTUPITELŮ

Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe
Na 9. zasedání ZMČ se projednávalo, kdo bude pověřen 
výkonem funkce starosty. Dokud nebyl nikdo navržen, 
vyjádřili se obecně občané. Poté, co skončili, navrhl 
p. Slezák do funkce pí Čechovou. Žádal jsem, aby se 
občané právě nyní mohli vyjádřit. Následovalo hlaso-
vání zastupitelů – Čechová, Diepoltová, Fábera, Jeníček, 
Jenšovská, Juřenová, Mergl, Roušar a Slezák však žádost 
nepodpořili.
 Odepřením vyjádřit se byli občané kráceni na svém 
právu ovlivnit a podílet se na správě věcí veřejných 
– zák. o Praze a čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv 
a svobod. Zejména u dr. Jeníčka právě ze Svobodných 
to bylo zarážející. 
 Na 10. zasedání ZMČ už byla pí Čechová 10 hlasy ze 
17 zvolena starostkou. Optal jsem se: „Paní Čechová, 

pět let se tady snažíme zjistit dvě informace. Prosím, 
řekněte nám jako budoucí starostka Vaše nejvyšší 
dosažené vzdělání a na které škole jste toto vzdělání 
dosáhla. Děkuju.“ Odpověď: „To, že jsem nesdělila, 
kde jsem maturovala, má svůj velký důvod … zákon mi 
nepřikazuje sdělovat … kde jsem maturovala … tím, že 
jsem Vám nesdělila, kde jsem maturovala a za kolik 
jsem maturovala, tak tím neporušuji žádný zákon.“
 Druhý den však pro celostátní média uvedla, že je 
vyučená (lze tomu teď věřit?) laborantka, maturitu ne-
má a jako handicap to necítí. Dle mého názoru (nejen) 
na ZMČ lhala a jedná se o osobu nedůvěryhodnou, 
což mi vadí víc, než to, že má v podstatě jen základní 
vzdělání. 
 To jí však nebrání v pořízení nového služebního 
vozu…

Vážení občané Újezda,
po pauze  máme vedení obce. 
V podstatě stejné jako v minulém 
volebním období. Oproti němu 
koalici 3 mandáty ubyly. Mezeru 
vyplnily 2 nezávislé zastupitel-
ky zvolené za ODS a Dr. Jeníček, 
jedni z těch, kteří měli v minulém 
volebním období proti prakticky 
stejnému vedení  nejvíce námitek, 
a Dr. Jenšovská.. Pozitivum je, že již 
existuje instituce, která rozhoduje 
a nese odpovědnost. Akce, které 
byly započaty v minulém roce (ka-
nalizace, přístavba školy a další) asi 

doběhnou. Mám obavy, co bude 
dále. Oba místostarostové  mají  
společné to, že mají vždy pravdu, 
ale každý tu svou prosazuje jiným 
způsobem. Pan místostarosta Sle-
zák velí a je akční, pan  místosta-
rosta Roušar dlouho přesvědčuje 
a neuznává nic, o čem není  vy-
plněno několik formulářů a po-
psáno mnoho stránek. Bojím se, 
že dohoda bude složitá. Doufám, 
že výsledkem nebude obdoba 
zrušení autobusu 109. Bez 250-ky? 
Po projednání s kolegy místní ODS 
jsem tuto koalici nepodpořila. 

Jsme toho názoru, že by se dala 
dohodnout alternativa, která by 
byla pro naší městskou část pří-
nosnější.V době zvolení rada ještě 
pracuje na kompetencích a progra-
mu. Jasno ale má pan radní Jeníček, 
který na zastupitelstvu  prohlásil, 
že nepřipustí, aby ve Zpravodaji 
nedocházelo k cenzuře. Doufám, 
že to bylo přeřeknutí. Dnes (9. 2. 
2016) tato slova ve videonahrávce  
ze zasedání jsou. Uvidíme, zda tam 
setrvají. Přeju všem hezké předjaří. 
Už musím končit. Překročila bych 
povolený počet slov.

MUDr. Zuzana Dastychová (Občanská demokratická strana)

Petr Duchek (SÚL a PATRIOTI – Volba pro Prahu 21)

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. (Svobodní)

Naše obec má po třech měsících 
řádné vedení. Našla se vůle k doho-
dě. Doufám, že schopnost domluvit 
se přetrvá a povede k dobré práci 
starostky, rady městské časti i mož-
ná celého zastupitelstva. Nebyla to 
jednoduchá jednání, zpočátku nikdo 
nechtěl ustoupit, každé politické 
uskupení má své jasně vymezené 
představy a kompromis bolí. A těch 
ústupků bylo potřeba. Sám se 
sebou jsem si musel své myšlen-
ky utřídit. Nová koalice znamená 
obranu proti ANO, proti neprůhled-
né organizaci s nejasnými úmysly. 

Pro mne to je správný krok. Je až 
s podivem, jak rychle představitelé 
nastupující opozice zapomína-
jí, s kým ještě před nedávnem 
jednali a byli ochotni nabízet až 
podbízet spolupráci. Pokud jejich 
nabídky nebyly přijaty, okamžitě 
se z možného spojence stává ne-
bezpečný nepřítel. Někteří chápou 
„politický boj“ osobně a doslova. 
A tak po prohře u nich dochází na 
osobní invektivy. Přesto všechno 
jsem opravdu rád, že náročná jed-
nání a diplomacie skončily. Plán 
oficiálních jednání (RMČ a ZMČ) 

máme, plán koaličních schůzek 
také. Prvním krokem alespoň 
v mém případě je seznámit se se 
stavem věcí. Jako radní budu mít 
na starost zdravotnictví a sociál-
ní oblast. Jednal jsem již v rámci 
svých kompetencí s panem Zema-
nem a paní Lipanovičovou.  Mohu 
za sebe říct, že mám ze schůzek 
dobrý dojem a na spolupráci se za-
tím těším. Plánuji navštívit výroční 
schůze našich seniorských orga-
nizací a hlavně připravit výběrové 
řízení na šéfredaktora Újezdského 
zpravodaje. 



MUDr. Barbora Diepoltová (Nezávislá zastupitelka) a Vladimíra Juřenová (Nezávislá zastupitelka)

RNDr. Jitka Jenšovská (Pro Prahu) Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Újezd má opět funkční radnici. Její složení již znáte 
ze stránek UMČ,  průběžných informací Otevřeného 
Újezda, či Otevřených novin.
 Máme i novou opozici. Prý konstruktivní. Věřme to-
mu. Zatím však místo pochvaly, že se přeci jen podařilo 
samosprávu sestavit, řeší v celostátních mediích pana 
Babiše vzdělání nové újezdské starostky. Přitom po vol-
bách 2014 rozhodlo právě ANO 2011 vyměnit starostu 
s vysokoškolským vzděláním za nezkušeného absol-
venta základní školy, pana Růžičku a z původní většiny 
vysokoškolsky vzdělaných zastupitelů v Radě MČ zbyl po 
jeho vítězství jen jediný.
 V zájmu obnovení racionální správy MČ dnes ustoupil 
Otevřený Újezd ze všech nejvíce. Poskytl největší počet 
mandátů, celkem 3, výměnou za stejnou - jedinou - 
pozici v Radě. Požadoval jen pevné zakotvení změn ve 
prospěch Prahy 21 v koaliční smlouvě. Tato smlouva, 
jako i všechny ostatní, musí být radnicí zveřejněna.
 Ustoupili jsme v otázce účasti původně nechtěného 
člena koalice, kterého většina ostatních zastupitelů, re-
prezentujících významnou část politického spektra MČ, 
naopak považovala za nezbytnou podmínku dohody.  
Pokud k volbám 54,15% voličů nepřijde, musíme respek-
tovat ty, co přijdou. S tím nic nenaděláme.  
 Že z hlasů voličů, kteří přišli, bylo 7,9% neplatných, 
s tím si už změnami poradit můžeme. Sám na sobě jsem 
zažil obdržení neoraženého (tedy neplatného) volebního 
lístku. Řada věcí se dá zlepšit: lepšími procesy, zlepše-
ným dohledem a lepší informovaností. Pojďme do toho.

Hnutí Pro Prahu členem nové koalice
Vážení spoluobčané, především členové a sympati-
zanti hnutí Pro Prahu, jako zastupitelka a nová radní 
MČ Praha 21 bych Vám ráda touto cestou vysvětlila, 
jak je možné, že člen našeho hnutí je součástí koa-
lice spolu s Otevřeným Újezdem(OÚ), což bylo ještě 
donedávna zcela nepředstavitelné. Vysvětlení je 
prosté, nebylo jiné cesty, jestliže jsme nechtěli trvale 
přijmout variantu správy obce prostřednictvím do-
časně jmenovaných zastupitelů. Na posledním ZMČ 
zaznělo z úst předsedy hnutí OÚ pana Ing. Hartma-
na mnoho plamenných slov o tom, jaké ústupky 
muselo jejich hnutí učinit, aby se koalice utvořila. 
Ujišťuji Vás, že ony proklamované ústupky se nikdy 
nemohou vyrovnat těm, které se odhodlaly udělat 
všechny zbývající zúčastněné strany a hnutí, přede-
vším hnutí Pro Prahu. Na témže ZMČ rovněž zaznělo 
od opozice, že nově utvořená koalice bude křehká. 
Je známo, že pevnost řetězu je dána pevností jeho 
nejslabšího článku. V případě nové koalice, jak jsme 
se všichni záhy přesvědčili, bude tímto kritickým 
článkem beze sporu hnutí OÚ, především názorová 
nejednotnost jeho zástupců. Otázkou zatím nezod-
povězenou je rovněž schopnost a ochota zástupců 
OÚ podřídit se podmínkám nové koaliční smlouvy. 
Přes všechna uvedená rizika Vás ale ujišťuji, že se 
za hnutí Pro Prahu  pokusím udělat v Radě vše pro 
to, aby se situace ve vedení obce stabilizovala ku 
prospěchu všech jejích obyvatel.  

Jsme velmi rády, že po dlouhé době 
bezvládí má Újezd nad Lesy opět 
zvolené vedení obce.
 Vstup do koalice jsme dlouho 
zvažovaly, po vystoupení z ODS 
jsme od září 2015 působily jako 
nezávislé zastupitelky v opozici. Si-
tuace ale byla velmi komplikovaná, 
jednání se vedla řadu týdnů a nako-

nec pro nás možnost široké koalice 
10 ti zastupitelů byla nejpřijatelnější 
varianta. Koalice je velmi pestrá 
jak osobnostně tak názorově, ale 
všichni uděláme maximum pro to, 
aby dobře fungovala ku prospěchu 
všech občanů Újezda. Velmi nás mr-
zí, že jsme napadány kolegy z opozi-
ce za  vystoupení z ODS. Vzhledem 

k tomu,že jsme byly obě zvoleny do 
ZMČ preferenčními hlasy občanů, 
mandát zastupitele si ponecháme 
a budeme dále pracovat v ZMČ 
podle svého nejlepšího vědomí  a se 
zdravým rozumem. 

 Přejeme všem občanům  
krásné jaro!

Milí občané, sousedé,
jistě jste si všimli, že Újezd má novou starostku. Jistě 
jste si také všimli, že nová koalice byla složena z torza 
koalice minulých let za podpory zastupitelek, které se 
tímto spojily s lidmi, o kterých ještě před nedávnem 
tvrdily, že jsou jejich úhlavními nepřáteli. Jak je vidět, 
když jde o moc, spojí se klidně čert s ďáblem. Nebo 
raději použít rčení „účel světí prostředky“? Nevím, kaž-
dopádně je velmi zábavné sledovat kroky jednotlivých 
koaličních partnerů, a že jich je tam jako máku. Nemů-
žu si také odpustit se nezmínit například o překvapivé 
neobjektivitě webových novin, které si říkají „Otevřené“. 
Pokud se jedná o post starosty Újezda, tento web si 
v minulém roce nenechal ujít jakoukoliv možnost kritiky 

a najednou tam nic takového nenajdeme, Újezdem 
hýbe „aféra“ s mlžením okolo maturity nematurity 
nové paní starostky, kterou se zabývaly i celostátní 
zpravodajské servery (idnes.cz nebo lidovky.cz), ale 
kupodivu tyto noviny mlčí, ono se to totiž nehodí, že 
paní starostka maturitu nakonec nemá…najednou se 
není potřeba zabývat VHČ úřadu, proč taky poukazovat 
na to, že se nic nezměnilo a problematické VHČ zůstalo 
ve stejných rukách. Uvidíme, jestli se dozvíme o problé-
mech v újezdském školství, které stále trvají. Otevře-
nost a transparentnost, to je velké heslo, ale dělá se to 
jen tak, jak se to zrovna hodí, proč si taky špinit vlastní 
křehkou koalici, to by se přeci nemuselo vyplatit. Přeji 
vám krásné jaro.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)
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Milí občané Újezda,
tak jsme se dočkali a máme novou vládu. O staronové ko-
alici už jsme si vyslechli z úst jejích členů leccos - nouzová, 
křehká… my jsme si přáli hlavně koalici stabilní a funkční 
a to se zjevně moc nepovedlo, jak se ukázalo hned na 
prvním zastupitelstvu a v prvních dnech po volbě rady.
 Nejvíce udivující je, že „torzo“ koalice z let minulých 
podpořily dvě pravicově smýšlející zastupitelky (bývalé 
členky ODS), které rychle zapomněly, co v minulých le-
tech prožívaly. Navíc údajně podepsaná koaliční smlouva 
není po více jak týdnu nikde k nalezení a přitom by určitě 
leckoho zajímala. A tomu se říká otevřenost, kterou mají 
někteří přímo ve svém názvu a která tu prý rok chyběla. 
Jak je vidět, teď už to nevadí a nevadí ani spousta jiných 
věcí.
 Jak říkal Jiří Suchý: „když zkřížíte koniklec a pampeliš-
ku, nemusí vám nakonec vzniknout krásná koniliška, ale 
odporný pampeklec“.
 My budeme v opozici a budeme opozice věcná a kon-
struktivní, nikoliv osobně útočná, jak se stalo zvykem 
v Újezdě. Budeme dál pracovat, posbíráme politické zku-
šenosti, které nám chyběly, a hlavně budeme dál „hrát“ 
za Újezd. Byť někteří zastupitelé mají paměť krátkou, 
občané ji určitě mít krátkou nebudou.
 Přeji vám krásné jarní dny plné slunce a pohody.
 11. 2. 2016

PS. Koaliční smlouva je po 12 dnech na světě. Chybí v ní 
kanalizace, VHČ i slíbené DDM a je zajímavé, jak lze veřejně 
dát výpověď svému šéfovi-tajemníkovi (pozn. koaliční zast. 
V.Juřenová je zaměstnankyní úřadu). To chce hodně odvahy.

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd) Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

Rád bych představil své plány v oblastech, které mi 
rada svěřila - místní Agendu 21, strategický rozvoj 
MČ, rozvoj veřejné správy, majetek a investice, 
územní rozvoj, informatiku a cyklodopravu. Oblastí 
je řada, ale jedno mají společné - pro jejich zdárné 
řešení je třeba systematický přístup.
 Chci obnovit zapojení občanů do spolurozhodo-
vání v naší MČ, protože veřejně projednávat nemu-
síme pouze “velká témata Újezda”. Inspirací jsou 
příklady dobré praxe ostatních měst a obcí, které 
úspěšně používají místní Agendu 21 jako osvědčený 
nástroj, pomáhající zapojení občanů. To znamená, 
že my už nemusíme narážet na slepé cesty, které jiní 
prozkoumali. Zároveň je důležité stanovit cíl v každé 
oblasti a průběžně vyhodnocovat, zda se k němu 
blížíme a zda je dostatečně ambiciózní. Rád bych 
veškeré aktivity úřadu a městské části navázal na 
strategický plán, který v Újezdě máme od r. 2012. 
Společně s úřadem a kolegy v radě bych rád rozpra-
coval návrh řešení pro 10P (viz článek v tomto čísle) 
a na úřadě zavedl transparentní “skládání účtů”. 
Skautská klubovna, dostavba školy, výstavba kanali-
zace, vyřešení neoprávněného využívání majetku MČ 
- to jsou hlavní témata v oblasti majetku a investic. 
V územním rozvoji nás čeká připomínkování územ-
ního plánu a na úřadě standardizování procesu, jak 
bude MČ vystupovat v územních a stavebních říze-
ních. Máte-li v uvedených tématech podněty nebo 
požadavky, kontaktujte mě prosím na emailu: pavel.
rousar@praha-21.cz nebo na tel. 775581820. Těším 
se na spolupráci.

Zaměřeno na životní prostředí
březen 2016

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

VYHLÁŠKA TÝKAJÍCÍ SE KOMPOSTOVÁNÍ

5. března -  Toušická (u spořitelny) 
Rohožnická (u prodejny Albert)

19. března -  Žehušická x Měšínská  
Dědická x Ranská 

9. dubna -  Valdovská x Hrádková 
Druhanická x Staroújezdská

Patří: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty (např. staré bojlery).

Nepatří: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářiv-
ky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební 
odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. 
vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha - tel: 2810 129 43

Dne 1. března 2016 vstoupí v platnost nová vyhláška 
3/2016 Sb. hl. m. Prahy, která stanoví systém komunit-
ního kompostování a způsob využití zeleného kompostu 
k údržbě a obnově veřejné zeleně na území hlavního města 
Prahy. Vyhláška byla zveřejněna dne 2. února 2016 ve 

Sbírce právních předpisů hl. m. Prahy. Najdete ji na adrese 
MHMP www.praha.eu v záložce o městě v sekci vyhlášky 
a nařízeni.

 Martin Švejnoha, OŽPD

SLOUPEK A OŽPD
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PVK nabízejí platbu za vodné 
a stočné přímo z domova

čtvrtek křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500–1520

9. března křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 1530–1550

křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600–1620

ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert) 1630–1650

křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700–1720

křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730–1750

křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 1800–1820

křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830–1850

Občané (fyzické osoby s trvalým po-
bytem na území hl. m. Prahy) mohou 
obsluze svozových vozidel ZDARMA 
odevzdat tyto odpady:  rozpouštědla, 
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pes-
ticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem 
rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, 
tiskařské barvy, lepidla pryskyřice, 
detergenty obsahující nebezpečné látky 
(čisticí prostředky), nepoužitelná léčiva 
a cytostatika, baterie a akumulátory.

INFORMACE OHLEDNĚ ZDRAŽENÍ SVOZU POPELNIC NA BIOODPAD

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU TRASA A

Martin Švejnoha, OŽPD

Ti z vás, kteří máte smlouvu na svoz popelnic na bioodpad 
s Pražskými službami a.s., jste měli obdržet dopis týkající 
se zdražení ceny svozů. Kontaktovali jsme firmu Pražské 
služby a požádali je o podrobnější vysvětlení, proč ke 
zdražení došlo. Dle vyjádření zástupců firmy se za poslední 
roky zhoršila kvalita vytříděného odpadu. Další nezanedba-
telnou položkou jsou náklady na svoz spojené hlavně se 

mzdovými náklady zaměstnanců související s prodlouže-
ním svozových tras a zvýšením četnosti provozu, inovace 
a opravy vozového parku, ale také poškození a krádeže sa-
motných popelnic. Ceny vývozů, které měli první účastníci 
pilotního projektu, se staly po 12 letech provozu ekonomic-
ky neudržitelnými. Pokud jste dopis od Pražských služeb 
ještě neobdrželi, zde jsou nové ceny:

OŽPD

Celoroční svoz:
Popelnice 120 litrů 1170 Kč vč. DPH
Popelnice 240 litrů 1872 Kč vč. DPH

Sezónní svoz:
Popelnice 120 litrů 780 Kč vč. DPH
Popelnice 240 litrů 1248 Kč vč. DPH
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Platbu za vodné a stočné pohodlně z domova umožňují 
svým smluvním zákazníkům z řad fyzických osob, kteří si 
nechávají zasílat faktury elektronicky, Pražské vodovody 
a kanalizace. „Zaplatit fakturu on-line je možné pomocí pla-
tební karty VISA a MasterCard nebo přes platební tlačítko, 
což je odkaz do internetového bankovnictví s předvyplně-
ným příkazem,“ vysvětlil tiskový mluvčí společnosti Tomáš 
Mrázek. „Registrace zasílání faktury e-mailem je jedinou 
podmínkou pro tuto službu,“ dodal.
 Smluvní zákazníci si u platebního tlačítka vyberou svoji 
banku, u které mají internetové bankovnictví. V současnosti 
jsou do toho projektu zapojené tyto peněžní ústavy: Česká 
spořitelna, Komerční banka, Raiffeisen Bank, mBank, ČSOB 
a Era. 
 Platbu z domova nabízí všechny vodárenské společnosti 
skupiny Veolia v České republice. Pilotní projekt odstartoval 
v prosinci loňského roku v Moravské vodárenské.

Další informace: 
Bc. Tomáš Mrázek 

tiskový mluvčí 
Tel.: +420 267 194 273 
Fax: +420 267 194 200 

Mobil: +420 602 767 808 
Email: tomas.mrazek@pvk.cz 

www.pvk.cz 



PVK A HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ

18

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vaše časté dotazy kam volat když ...? 
(nesvítí lampa veřejného osvětlení, neteče voda nebo 

„nejde“ elektřina) jsme si dovolili sepsat seznam nejdůle-
žitějších telefonních čísel s instrukcemi, které jednotlivým 
správcům dané sítě ulehčí identifikaci problému a jeho 
následné odstranění.

Havárie veřejného osvětlení –  
800 101 109
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  popř. číslo stožáru veřejného osvětlení
  uveďte své jméno a příjmení a číslo tele-

fonu, ze kterého voláte

Havárie dodávek vody 
a kanalizace – 840 111 112
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefo-

nu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distri-
buce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. 
Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské 
firmy.

Havárie dodávek plynu – 1239
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého 

voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce 
odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve 
vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

Havárie dodávek elektřiny – 1236
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo

  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu,  
ze kterého voláte

Co byste měli vědět, než zavoláte na poruchovou linku?
Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusí-
te najít místo závady. Nemáte-li nablízku odborníka, může-

te využít náš stručný návod. Vezměte prosím 
na vědomí, že pracovníci distribuce 

odstraňují pouze poruchy v sítích 
distributora. Poruchy ve vnitřní 

instalaci řeší soukromé elektro-
instalační firmy. 

Zkontrolujte prosím:
  stav hlavního jističe před 

elektroměrem, případně 
zda je v pořádku jištění 
jednotlivých obvodů v bytě

  zda máte funkční elekt-
roměr, máte-li k digitální 
elektroměr, na displeji musí 
být zobrazena digitální čísla

  zda nemá stejnou poruchu 
i sousední byt, případně sousední 
objekt

Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, doporu-
čujeme Vám kontaktovat poruchovou linku až po 20 až 30 
minutách. Po této době budeme schopni o dané poruše 
poskytnout více informací.

Havárie dodávek tepla – 
266 751 111
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého 

voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce 
odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve 
vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

Hlášení havárií na inženýrských sítích

Dálkový odečet spotřeby vody, tzv. systém walk-by, si 
získává u zákazníků plusové body. Na konci loňského roku 
Pražské vodovody a kanalizace tímto systémem osadily 
3 857 vodoměrů, což je ve srovnání s rokem 2014 nárůst 
o více než osm set kusů. „Tento systém máme nasazen 
u velkoodběratelů a především v nebezpečných šachtách, 
kde je neúnosné riziko poškození zdraví našich zaměstnan-
ců,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí společnosti.

U 1218 vodoměrů (v roce 2013 to bylo 368 kusů) funguje 
dálkový odečet prostřednictvím pevné sítě do webové 
aplikace PVK pod obchodním názvem Veolia Smart. Odečet 
stavu měřidla se bezdrátově přenáší do tzv. koncentrátoru, 
odkud pak veškerá data směřují přes internet přímo ke 
konečnému uživateli. Odečet se provádí on-line a data jsou 

ukládána na server a ihned prezentována na webové ad-
rese www.cem2.unimonitor.eu. „Dálkový odečet mimo jiné 
umožňuje sledovat v reálném čase spotřebu vody a včas 
odhalit nefunkční měřidla,“ podotkl Mrázek. Zavedení sys-
tému Veolia Smart pomáhá také bytových družstvům a SVJ 
při hledání skrytých úniků a neoprávněných manipulací 
s bytovými vodoměry.

PVK ke konci uplynulého roku registrovaly 110 659 vodo-
měrů. V průběhu roku 2015 bylo vyměněno 20 309 kusů, 
opravou a ověřením prošlo 9 763 kusů a u 1 211 kusů 
proběhlo úřední přezkoušení a 42 kusů prošlo úředním 
přezkoušením přímo na odběrném místě.

Bc. Tomáš Mrázek

On-line kontrola spotřeby vody zákazníky přitahuje



Procházka po Praze 7

Senioři z Danceportu nezahálí

Nový rok 2016 naše organizace zahájila malým putováním 
po Praze 7 Holešovice, kterého se zúčastnilo 23 zájemců 
o historii této pražské čtvrti.
 Sešli jsme se na Strossmayerově náměstí a řekli si co 
vlastně Holešovice zahrnují na př. veletržní palác,Výstaviš-
tě,které je součástí Stromovky nebo-li Královské obory, a že 
jsou významnou a výstavnou  části Prahy.
 Prvním naším cílem byl kostel Antonína Paduánského, 
kde ve vánočním čase jsou vystavovány „Slovanské jesličky“, 
zhotovené sochařem Václavem Cveklem v r. 1904. Jesličky 
byly poté doplněny  o další figurky slovanských národů! 
Zájem o tyto jesličky a jejich slovanské pojetí projevila na 
př. Amerika, Japonsko, Španělsko. Před vývozem do ciziny 
je zachránil farář Silvestr Hrnčíř a od r. 1923 jsou o Váno-

cích vystavovány v tomto kostele. Po návštěvě kostela sv. 
Antonína a prohlídce Slovanských jesliček jsme šli  komen-
tovanou procházkou po trase- bývalé  Dopravní podniky, 
Úrazová pojišťovna, Holešovické lázně, kostel sv. Klimenta 
po třídě Dukelských Hrdinů do Veletržního paláce, který byl 
dalším cílem. Individuelně jsme navštívili výstavu „Repre-
zentace Československého státu“. Zde jsme si prohlédli 
řadu dobových map Československa, bankovky a mince 
a jejich změny. Vystaveny byly projekty a fotografie staveb 
té doby na př. Budova Národního shromáždění a další. 
Ve výstavních prostorách bylo možno shlédnout dobovou 
projekci. I počasí nám přálo a tak se procházka  povedla, 

za SPCCH Blanka Adamcová

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
v Praze 21-Újezdě nad Lesy

Vás srdečně zve na výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu 19.března 2016 od 14.00 hodin

v sále Levelu na křižovatce

Pro přítomné bude připraveno malé pohoštění.

Těšíme se na společné setkání

 Obvodní výbor a výbor Základní organizace SPCCH 
v Újezdě nad Lesy 

  
Eva Štrasmajrová

Předseda Obv.O a ZO

Skupina nadšených lidí „pod křídly“ újezdského taneč-
ního studia Danceport, která v minulých letech úspěšně 
reprezentovala Újezd nad Lesy i na Mistrovství ČR ve 
formacích (soutěž pořádá Svaz učitelů tance), dále rozvíjí 
svou činnost.
 Úspěšné taneční vystoupení z loňského roku pod ná-
zvem Generační si skupina naposledy zatančila v listopadu 
na Tancovačce Gymnasion klubu – SK Praha 4, tentokrát 
pořádaný na Praze 6 - Dejvicích, kde diváci velmi oceňovali 
zápal a nasazení všech tanečníků skupiny nezávisle na 
jejich věku.
 Od prázdnin loňského roku začali senioři trénovat  a na-
cvičovat pod vedením Máši Marouškové novou choreografii  
na téma Starci na chmelu. Předtančení  poprvé předvedli  
23. ledna 2016 na 16. Městském plese v Úvalech, kde sklidili 
zasloužený potlesk. Díky tomuto úspěšnému vystoupení 
byla skupina vzápětí  požádána o vystoupení na další akci 
v Úvalech, a to na Country bále, který se konal dne 13. úno-
ra. I zde si nová choreografie a nadšení tanečníků získaly 
přízeň diváků.
 V nejbližší době čeká taneční skupinu seniorů závěreč-
né „doladění“ celého předtančení  před dubnovou soutěží 
Festival tanečního mládí (neb taneční mládí není dáno 

věkem) v rámci Prahy a Středočeského kraje. Všichni udělají 
maximum pro to, aby nová choreografie a její provedení 
umožnily skupině postoupit i na květnové Mistrovství ČR 
SUT v Litoměřicích.
 Taneční skupina seniorů studia Danceport je otevřená 
pro všechny zájemce, kteří jsou ochotni svůj volný čas vě-
novat nácviku tanečních kroků a společně vytvářet nápadi-
tou choreografii. 

POZVÁNKADne 16. 3. 2016 slaví 
85. narozeniny naše 
milovaná maminka, 
babička a prababič-
ka paní Jana Kaise-
rová. Děkujeme za 
celoživotní oběta-
vou péči a lásku, 
díky které jsme se 
nikdy necítili sami 

uprostřed vln života. Do dalších let přejí 
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti děti, 
vnoučata a pravnoučata. Máme Tě moc 
rádi!
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Setkání s  tajemníkem Místního úřadu, panem Vladimírem Saitzem
Ve čtvrtek 4.února se uskutečnila avizovaná beseda s pa-
nem tajemníkem. Bohužel občany Újezda n/L již  asi dění 
na radnici nezajímá, protože účast byla malá. Přesto pan 
Saitz jel naplno, jako před plnou zasedací místností.
 Na úvod nám pověděl něco o sobě, jak se dostal do 
Újezda, jak dlouho pracuje na ÚMČ  vůbec a že je jako 
tajemník již 12 let. Pokračoval historií budovy, kde je ÚMČ 
umístěn- nejprve obecní dům, později škola, pošta, knihov-
na a posléze úřadovny MČ. Seznámil nás se složením 
pracovníků-část jsou zaměstnanci státní správy, ( týká se 
jednotlivých odborů a jsou řízeni příslušnými ministerstvy), 
ti  vedou agendy pro Újezd n/L, Běchovice, Klánovice a Ko-

loděje (MČ Praha 21) a pracovníky samosprávy  podléhají 
Radě MČ a zastupitelstvu a pracují pouze pro Újezd n/L. 
Pohovořil o financování  z vlastních zdrojů a z dotací MHP. 
Dostali jsme se i k volbám. Na dotazy posluchačů odpovídal 
zasvěceně, ať se týkaly škol, staveb v obci, nebo silničního 
obchvatu. Nakonec nás seznámil s výsledky posledního 
zastupitelstva s tím, že máme paní starostku a se složením  
Rady MČ.
 Po hodině a půl jsme se rozešli a všichni přítomní dě-
kovali za vyčerpávající informace, je vidět, že pan Saitz ví 
o práci na ÚMČ a lidech v něm pracujících vše .

Děkujeme Eva Štrasmajrová

Navštívíme výstavu „Jarní květy“

Vycházka se uskuteční ve čtvrtek 10. 3.2016

Sraz je v 10.00 hodin na zastávce 
tramvaje č.22-Pražský hrad

Na výstavu je vstupné

Doporučená doprava : bus 250 z Rohožníku v 8.40 hod.
Metro B na Národní třídu a tramvají č.22

která bude tentokrát 4.čtvrtek tj. 24.března
v 15.00hodin v divadelním sále Masarykovy školy.

Pan Jan Pilný povypráví
„ O KERAMICE TROCHU JINAK, 

 než jak se píše v  knihách“

Své vyprávění doprovodí promítáním obrázků

1. KAS zve 5. března ve 13,30 hod. na výroční  
členskou schůzi do LEVEL (viz vývěsky)

 
2. KAS zve na zájezd 20.března (neděle), 

odjezd v 8 hodin z Blatova a od LIDL
na zámek Sychrov, velikonoční trh, oběd Liberec, 

Oblastní galerie (bývalé lázně), Muzeum orchestrionů 
a flašinetů, návštěva Světlé pod Ještědem. Cena 270Kč

 
Helena Vojtová  

Pozvánky KAS

INZERCE

Na předjarní vycházku 
na Pražský hrad zve Svaz postižených 

civilizačními chorobami

Svaz postižených civilizačními chorobami
zve na čtvrteční přednášku spojenou 

s besedou,
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AGENDA 21

21

Známe deset největších problémů / příležitostí za rok 2015

Rozvoj místní Agendy 21 v městské části Praha 21

Místní Agenda 21

4. listopadu 2015 jsme ve spoluprá-
ci s Národní sítí Zdravých měst ČR 
pořádali Veřejné fórum, jako součást 
procesu místní Agendy 21 (zapojování 
občanů do udržitelného rozvoje měst-
ské části). Cílem bylo spolu s občany 
stanovit deset největších problémů či 
příležitostí v Újezdě nad Lesy za rok 
2015, tzv. 10P. Dle metodiky NSZM se 
veřejné fórum organizuje každý rok 
a má dvě části. Nejprve se skládají 
účty, jakým způsobem byly řešeny 
problémy stanovené v minulém roce 
a v druhé části se občané zapojují do 
stanovení aktuálních problémů a pří-
ležitostí.
 Do sálu Polyfunkčního domu přišlo 
117 občanů, kteří mohli diskutovat 
u tematicky zaměřených stolů: územní 
rozvoj, doprava, školství, volnočasové 
aktivity, sociální a zdravotní oblast, 
mládežnický stůl, životní prostředí, 
občanská vybavenost a podpora pod-
nikání.
 Nejdříve prezentoval strategický 
tým Úřadu MČ Praha 21 způsob řešení 
výstupů z veřejného fóra 2014, tzv. 10 
P (největších problémy/podněty). Pak 
se mohli všichni přítomní zapojit do 
diskuze a sepisovat, co je potřeba řešit 
pro lepší Újezd nad Lesy. 
 Aby výsledky byly reprezentativní, 
musí být následně provedena ověřo-

vací anketa, která obsahuje nejčastější 
témata z veřejného fóra. Do 10. ledna 
2016 bylo odevzdáno 610 vyplněných 
anketních lístků, z toho 122 občanů 
vyplnilo anketu v listinné podobě 
a 488 občanů v elektronické podobě. 
Deset témat s nejvíce hlasy tak stano-
vilo pořadí 10P pro rok 2015.
 Soupis všech podnětů občanů 
naleznete na úvodní straně webu MČ 
Praha 21 www.praha21.cz – Výsledky 
veřejného fóra 2015.  
 

Jak se s dál podněty pracuje? Všemi 
podněty předáváme na příslušné 
odbory k řešení. Zabývat se jimi bude 
i Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 21. 
Na některá témata budeme pořá-
dat kulaté stoly. Proto sledujte naše 
webové stránky www.praha21.cz. Těm 
z vás, kteří jste poskytli emailovou 
adresu, zašleme informace na email. 
Děkujeme všem, kteří se zapojujete do 
rozvoje Újezda na Lesy.

Ing. Lucie Ponicová, Granty a MA21

Místní Agenda 21 (MA21) je program 
snažící se uplatnit principy udržitelného 
rozvoje na regionální úrovni. Věnuje se 
místnímu rozvoji, povzbuzení ekologické 
aktivity obyvatel a zájmu o kulturní život 
měst a obcí. Jedná se zejména napří-
klad o tyto aktivity: obnova památek, 
oživování tradičních zvyklostí a řeme-
sel, udržitelná turistika, péče o krajinu, 
výsadba stromů, údržba parků, akce pro 
veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě), 

vlastní práce místních orgánů - zapra-
cování principů udržitelného rozvoje do 
koncepcí, plánů i každodenní agendy, 
ekologické vytápění, třídění komunální-
ho odpadu, nákupy respektující udrži-
telnost spotřeby a řada dalších aktivit. 
Předpokladem pro uskutečňování místní 
Agendy 21 je zapojení místních občanů 
a veřejných činitelů.

(zdroj wikipedie)

Veřejné setkání k místní Agendě 21 

30. března v 17 hodin,  
zasedací místnost ÚMČ.

Rozvoj místní Agendy 21 v MČ Praha 21 – 
přijďte a zapojte se do spolurozhodování 

v MČ!

Obchvat I/12 253

Skautská klubovna 218

Zákaz průjezdu kamiónů Újezdem 198

110

  

71

68

Snížení počtu dětí u MŠ z 28 na 24 dle ŠZ 51

51

Kamerové zabezpečení školy a okolí 45

35

Vybudovat chybějící chodníky (bezpečná 
cesta do škol)

Zachovat a podporovat školní pedagogické 
pracoviště v základní škole

Obnovení Polyfunkčního domu pro využití 
obyvatel

Informační tabule na vlakové zastávce 
Klánovice

Průchodnost chodníků (zasahující zeleň do 
chodníků)

10 největších problémů/příležitostí v Újezdě nad Lesy pro rok 2015

“Prohlubování a naplňování postupů místní Agendy 21, usilování o získá-
ní Kategorie B”, může nalézt pozorný čtenář v právě zveřejněné koaliční 
smlouvě. Víte co je místní Agenda 21? Jaké jsou kategorie a co konkrétně 
znamená úroveň kategorie B? Přijďte na veřejné projednání 30. března 
v 17 hodin do zasedací místnosti úřadu dozvědět se více o zapojová-
ní  občanů do spolurozhodování a plánech na udržitelný rozvoji naší 
městské části. Diskutovat budeme také o programovém prohlášení Rady 
městské části, které se rada zavázala zveřejnit v průběhu března.
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

 Bližší info na 774 526 242. 

Lektorka německého jazyka s 15letou praxí 
nabízí výuku němčiny dětem i dospělým 

na všech jazykových úrovních.

nabízí výuku tenisu pro děti od 5 let 
i pro dospělé na všech herních úrovní. 
Tenisové kurty Újezd n.L. a Koloděje. 

V létě příměstské tenisové kempy 
v Benicích, 

Park Holiday. 

Tel. 608 972 425, www.tenispolak.cz 

Tenisová škola Polák:

+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz

100% služby 
   0% provize

Nejvýhodnější podmínky při 
prodeji nemovitostí.

dále 

PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME 
 tržní analýzu 

 právní služby advokáta 
 úschovu kupní ceny u advokáta / notáře 

 administrativní a správní poplatky 
 znalecký posudek pro daňové účely

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat 

z 200 druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, 
laminátových a dřevěných podlah včetně příslušenství 

zaměření, kalkulace, pokládka na klíč

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO : PO – PÁ  8.00 – 16.00

po tel. domluvě otevřeno do 20.h včetně soboty a neděle

Domex Prag sr.o , Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz



23

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

velikost 88x31,5 mm  
jen 363,-Kč včetně DPH

ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT

MUDr. Richard Mindžák
ZUBNÍ ORDINACE

tel. 775 263 322 Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
www.zubniujezd.cz
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Neděle 20. 3. 
Květná neděle
 9:00 mše sv. s čtením pašijí
  10:30 žehnání ratolestí před  

kostelem, navazuje průvod 
 a mše sv. s účastí dětí a rodičů

Pondělí 21. 3. 
pondělí Svatého týdne

Úterý 22. 3. 
úterý Svatého týdne

Středa 23. 3.
středa Svatého týdne
 17:30 modlitba růžence
 18:00 mše sv. ve farním kostele

Čtvrtek 24. 3.
Zelený čtvrtek 
  18:00 mše sv. na památku  

Večeře Páně
  po mši sv. je tichá modlitba  

„v Getsemanské zahradě“

Pátek 25. 3.
Velký pátek – den přísného postu
  17:00 křížová cesta v kostele v Kolo-

dějích

  18:00 památka Umučení Páně 
  sbírka na podporu křesťanů ve 

Svaté zemi
  20:30 křížová cesta pod širým ne-

bem, sraz u Stodoly

Sobota 26. 3.
Bílá sobota
  9:00 – 17:00 možnost tiché  

modlitby u Božího hrobu
  pokračuje sbírka na podporu  

křesťanů ve Svaté zemi
  15:00 – 17:00 možnost přijmout 

svátost smíření v kostele

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  20:30 slavení Velikonoční vigilie 

v kostele v Kolodějích

Neděle 27. 3.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 
Boží Hod Velikonoční
  9:00 farní mše sv. s žehnáním  

pokrmů (pozor – letní čas!)

Pondělí 28. 3.
pondělí velikonoční
  9.00 farní mše sv.

Vážení kolegové ze spolků, vážení aktivní občané, 
v sobotu 16. dubna 2016, se uskuteční třetí ročník 
úspěšné úklidové akce, kterou z loňských dvou 

let známe pod názvem Ukliďme Česko. Letošní ročník 
proběhne ve vzájemné spolupráci organizátorů akce 
Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody, který 
více jak 20 let zajišťoval průběh obdobné akce s názvem 
Clean Up the World/ Ukliďme svět. Letos tak příznivci 
obou organizací spojí síly a budou uklízet pod společ-
ným názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
 Nabízíme vám tuto informaci jako příležitost připojit 
se úklidem VEŘEJNÉHO PROSTORU ve svém okolí. 

Na celonárodním webu http://www.uklidmecesko.cz/ mů-
žete již nyní přihlašovat plánované akce, a zároveň od týmu 
„Ukliďme..“ přijmout potřebnou podporu - ať už ve formě 
rukavic a pytlů pro samotné úklidy, nebo formou rad při 
plánování a organizaci.

Z vlastní dlouholeté dobré zkušenosti doporučujeme pře-
dem ohlásit lokalitu úklidu tajemníkovi MČ P21 a požádat 
jej o pomoc s odvozem a likvidací odpadu po úklidu. Pokud 
se takto s úřadem domluvíte, je nutné vysbíraný odpad pak 
shromažďovat na stanovených místech, která jsou dobře 

dostupná pro multikáru úřadu a zcela jasně identifikovatel-
ná.
 Újezdský STROM se do akce Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko v sobotu 16. 4. 2016 zapojí XVII. úklidem Klánovického 
lesa a tradičně jej spojí s připomenutím Dne Země. Plakát 
budeme dávat ke zveřejnění v ÚZ 4/2016.

S pozdravem
Újezdský STROM

www.ujezdskystrom.info 

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na níže 
uvedené akce u nás v restauraci Kudy Kam. 

Přijďte ochutnat naše speciality a zavítat 
s degustačními menu do jiných zemí. Více 
informací Vám rádi podáme na telefonu 

+420 725 004 522 či na emailu restaurace.
KK@email.cz, www.kudykamrestaurace.cz

19. 3. 2016 
FRANCOUZSKÉ DEGUSTAČNÍ 

MENU   349 Kč
(nutná rezervace na telefonu 

+420 725 004 522)
Cibulová polévka s krutony

Jemná paštika z kachních jater  
Foie Grais s omáčkou z červeného  

vína s toustovým chlebem
Hovězí květová špička po burgundsku, 

domácí chléb
Obrácený ovocný koláč

23. 4. 2016
ČESKÉ DEGUSTAČNÍ MENU DLE 

MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ   
319 Kč

(nutná rezervace na telefonu 
+420 725 004 522)

Staročeská bramboračka  
v chlebovém bochníčku

Škvarková pomazánka s čerstvým chlebem 
Pečené švestičky ve slanince

Jehněčí kotletky na rozmarýnu 
s bramborou ve slupce plněnou špekem, 

cibulí a zakysanou smetanou
Hruštičky v županu přelité  

ořechovým medem

RESTAURACE KUDY KAM 
BĚCHOVICE, DO ŘÍČAN 442.

INZERCE

Ukliďme svět a ukliďme Česko 2016

Římskokatolická farnost Praha – Koloděje
Program o Velikonocích 2016
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Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, 
e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu samo-
statnou polovinu prodejního stánku na konečné 
zastávce autobusů sídliště Rohožník. Obchodní 
plocha 12,12 m2, zázemí 1,80 m2 a WC 1,78 m2. 

Nabízený prostor má samostatný elektroměr a vo-
doměr. Vytápění je řešeno přímotopy.

Měsíční nájemné k jednání: 4.840 Kč + energie

Informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Pronájem zděného prodejního stánku 
15,70 m2, sídliště Rohožník – konečná 

zastávka autobusů

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level
(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory 
sálu se zázemím v polyfunkčním domě na rohu ulic 
Staroújezdská a Starokolínská. Možnost pronájmu 

i baru (97,5m2). 

Cena pronájmu sálu: 400 Kč – 5000 Kč + DPH podle 
typu a délky trvání akce. 

Již obsazeno:
ÚT + ČT – 18:00 –21:00 h, PÁ – 16:00 – 18:00 h

Cena pronájmu baru: 100 Kč – 3000 Kč + DPH podle 
typu a délky trvání akce.

Dne 22. ledna 2016 nás navždy opustil náš drahý tatínek 
a dědeček pan Ing. Zdeněk ŠULC, CSc.

Rozloučení proběhlo v úzkém kruhu rodinném.
S láskou vzpomíná syn Zdeněk s rodinou.

Všem, kdo jste ho znali děkujeme za tichou vzpomínku.

INZERCE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 22. 3. 2016
Přijďte si k nám pohrát od 15:00 hodin do 17:30 hodin. 

Pražská stoková síť se ani v loňském roce nevyhnula 
pravidelným kontrolám. V rámci preventivního prů-
zkumu pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací 

prohlédli 145 kilometrů kanalizace a zrevidovali 2 485 vstup-
ních šachet a objektů na stokové síti. „Při prohlídkách jsme 
zjistili 32 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 
119 návrhů na odstranění závad,“ informoval tiskový mluvčí 
společnosti Tomáš Mrázek.
 V rámci průzkumu stokové sítě se PVK zaměřily na kont-
rolu stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod. 
Průzkum se prováděl také v souvislosti s opravami tramva-
jových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových 
vod do srážkové kanalizace a kvůli snížení zatížení poboč-
ných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními 
vodami. „V okrajových částech metropole jsme pomocí tak 
zvané kouřové metody zrevidovali na šest kilometrů stokové 
sítě,“ podotkl Mrázek.
 Na stokovou síť bylo na konci loňského roku připojeno 
1,24 miliónu obyvatel. Celkové délka stokové sítě dosahuje 
3 647 kilometrů, délka kanalizačních přípojek činí 976 kilo-
metrů. V metropoli je na kanalizační síti 313 čerpacích stanic. 
Čištění odpadních vod zajišťuje Ústřední čistírna odpadních 
vod v Bubenči a 20 pobočných čistíren.

Bc. Tomáš Mrázek

Stoková síť je pod kontrolou, loni 
PVK prohlédly 145 kilometrů



Příjemné prožití Velikonočních svátků
přeje ÚMČ Praha 21



e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671www.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



zdirad.pekarek@re-max.cz
& 603 280 220

PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 1523 m2, Slepá ul.,

Kozojedy, okres Praha - východ

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – novostavba kompletně
dokončeného RD 4+kk/T o výměře 120 m2,
pozemek 428 m2, ul. V Uličce, Horoušany

cena 2.287.500,-Kč

PRODEJ – luxusní byt
4+kk/T o výměře 113 m2,
terasy 82 m2,
2 parkovací stání,
Rezidence Klánovice,
ul. Ke Kostelíčku,
Praha 9 – Klánovice.

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Doprodej posledních 11-ti zasíťovaných stavebních pozemků
880 – 1300 m2 z úspěšného projektu ve Stránčické ul., Všestary,

okres Praha - východ.

cena 2.990,-Kč/m2

cena 8.950.000,-Kč

cena 4.950.000,-Kč

cena 2.990,-Kč/m2cena 2.990,-Kč/m2

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky

v centru
Újezda nad Lesy,

Klánovic a Šestajovic

Posledn
í volný b

yt v Rezi
denci Kl

ánovice
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