
ÚJEZDSKÝ noviny MČ Praha 21

únor 2013

z d a r m a

ZPRAVODAJ
Výběr z výroční zprávy úřadu MČ P21 str. 2-3
Újezdské taekwondo slaví úspěchy str. 6

Změna ve vydávání
Újezdského Zpravodaje

Vážení čtenáři Újezdského Zpravodaje,
Rada MČ se na sklonku minulého roku rozhodla provést změny ve vydávání
Újezdského Zpravodaje. Uložila tajemníkovi úkol začlenit vydávání Zpravodaje
do organizační struktury úřadu a zpracovat „nepolitický koncept“ jeho vydá-
vání. Souvisí to jednak s požadavkem Rady, aby za veškerou činnost úřadu
byla jasná odpovědnost vedoucích jednotlivých odborů - tedy i za vydávání
Zpravodaje, také s rezignací Martiny Nejtkové, která dlouhá léta mimo svou
hlavní činnost referentky životního prostředí na úřadě Zpravodaj zpracová-
vala.
Odpovědnost za vydávání má od nového roku Odbor školství, kultury a místní
Agendy 21 (OŠKMA21), který v rámci místní agendy zajišťuje komunikaci s ve-
řejností. Dále ÚMČ přijal externí redaktorku na částečný úvazek a byla navo-
lena nová apolitická redakční rada, do které již nebyli radou MČ dosazeni
žádní zástupci jak koalice, tak opozice. Minulá redakční rada složená ze zás-
tupců politických uskupení ukončila svou činnost. Nová redakční rada byla
zvolena tak, aby tvořila tým, který má shodný zájem, aby Újezdský Zpravodaj
byl více věcný, informační a bez neustálých vzájemných politických výpadů.

Ing. Lucie Černá, redaktorka

Omluva
Jako bývalá šéfredaktorka Újezdské-
ho Zpravodaje bych se chtěla všem bý-
valým členům redakční rady omluvit
za opožděnou informaci o změně ve
vedení Zpravodaje. Jsem napadána, že
to byl úmysl, ale rozhodnutí bylo uči-
něno na posledním jednání RMČ před
Vánoci, a přestože jsem byla pověřena
Radou informovat o přijatých změ-
nách, opomněla jsem tak učinit a uči-
nila tak až s desetidenním zpožděním.
Nicméně jsem se rozhodla tímto způ-
sobem veřejně poděkovat paní Zitě
Kazdové, panu Švejnohovi a ještě jed-
nou Martině Nejtkové za práci pro
Újezdský Zpravodaj a omluvit se za
svou chybnou komunikaci. Zároveň
děkuji tiskárně Betis za příjemnou
spolupráci. Ráda bych se také obrátila
k veřejnosti, aby vnímali tuto změnu
pozitivně.

Karla Jakob Čechová

Úkolu namalovat orloj se zúčastnila celá třída V.B. Většina dětí pracovala ve skupinách,
někteří ve dvojicích. Práce nás zaujala a moc nás bavila. Malovali jsme podle materi-
álů, které jsme si přinesli - především knihy a časopisy.

První den voleb prezidenta ČR
V pátek 11. 1. 2013 ve volební místnosti
v Újezdském muzeu pomohla mamince při
volbě čtyřletá Míša Mikynová. Až vyroste,
bude to jistě krásná vzpomínka na první pří-
mou volbu prezidenta ČR.

Foto Jiří Vlasák (dědeček Míši)

V lednu 2013 je zahájena další etapa výstavby
kanalizace

K a L E N d á R I U M

Staveniště se posouvá na Novosibřin-
ské do oblasti mezi komunikace Tou-
šickou a Třebětínskou, prakticky na-
proti budově České spořitelny. Stavba
6. etapy by měla být ukončena do 31.
03. 2013.

Objízdná trasa pro osobní vozidla ve
směru z centra je vedena ze Staroko-
línské na křižovatce do Staroújezdské,
tam do Chmelické a dále do Zaříčan-
ské. Doprava MHD – BUS zůstává na

hlavní zachována obousměrně. Ve smě-
ru do centra zůstává na hlavní i osobní
doprava. Objízdná trasa pro nákladní
vozidla zůstává stejná, jako v předcho-
zích etapách, tedy po dálnici D11.

Rozhodnutí o zvláštním užívání komu-
nikací vydává odbor dopravních agend
Magistrátu hl. m. Prahy pro spol. Čer-
mák a Hrachovec, a.s., která stavbu pro-
vádí. S Odborem majetku a investic
ÚMČ Praha 21 také pravidelně projed-

nává stav povrchů komunikací na ob-
jízdných trasách a společně zajišťují
opravy povrchů. Rovněž mají za povin-
nost provést opravy těchto komunikací
po ukončení objízdných tras.

Děkujeme občanům Újezdu nad Lesy
za pochopení situace a trpělivost.

Ing. Roman Březina,
vedoucí odboru životního prostředí

a dopravy ÚMČ Praha 21

Představení nových členů RR

Ing. Jiří Procházka, podnikatel v ob-
lasti ekonomického poradenství, spo-
lumajitel vinotéky Blatov, je aktivní
v oblasti sportovního života v Újezdě
nad Lesy, kromě sportu (fotbal, floor-
bal, tenis) ho zajímá také hudba.

Je zakládající členkou o.s. Maminy
z újezdské roviny, členkou komise

Iva Hájková, absolventka střední pe-
dagogické školy, v současnosti stu-
duje Metropolitní univerzitu Praha.
Od roku je 2012 vedoucí odboru škol-
ství, kultury a Místní agendy 21, které
se nelíbí zkratka OŠKMA21. Jejím vel-
kým koníčkem je lyžování a cyklis-
tika. 10 let hrála na klavír a láska
k hudbě jí zůstala.

Ing. Eva Danielová, zakládající členka
o.s. Maminy z újezdské roviny, je
členkou muzejní rady Újezdského
muzea, pracuje jako asistent peda-
goga v Masarykově ZŠ, zároveň edi-
tuje školní webové stránky, jejími
koníčky jsou tanec, lyžování, turis-
tika, divadlo a knihy.

Víte, že
� z bleskového průzkumu, který byl
v lednu prováděn mezi internetovými
uživateli bydlícími v Újezdě nad Lesy,
vyplynulo, že 86 % respondentů pova-
žuje za důležité, aby u jednotlivých
rozhodnutí Rady a Zastupitelstva MČ
Praha 21 bylo uváděno hlasování po
jednotlivých zastupitelích. Největší
zájem respondenti projevili o plánova-
nou službu radnice, zasílat občanům
automatická upozornění na zahajo-
vaná řízení (stavební apod.) a na si-
tuace, které se týkají bezprostředně
jejich okolí. Pro tuto plánovanou služ-
bu se pozitivně vyjádřilo 98 % respon-
dentů. Bleskového průzkumu se účast-
nila padesátka respondentů ve věkové
hranici nad 18 let. Výsledky průzku-
mu byly součástí žádosti o grant
z OP Praha – Konkurenceschopnost,
kterou MČ Praha 21 podala pro získání
finančních prostředků v projektu na
posílení elektronické komunikace a di-
gitalizace agend úřadu městské části.

Informace poskytl Pavel Roušar, starosta

� neznámí vandalové poničili další
cedule naučné stezky Lesní galerie, na
kterých spolupracovala MZŠ a nad kte-
rými má patronát školní družina.
„Mrzí mě to, je to zničená práce dětí
a mnoha újezdských dobrovolníků
i nemalá hmotná škoda. Vandalství
stojí naší městskou část desítky tisíc Kč
ročně. V besedách jsem apeloval na
školáky, aby si uvědomili svou zodpo-
vědnost za stav věcí kolem sebe. Byl
bych rád, aby se lhostejný postoj spo-
lečnosti k veřejnému prostoru začal
měnit“, říká starosta Pavel Roušar. Vý-
měna jedné cedule stojí úřad kolem
1000,- Kč a například oprava posprejo-
vané fasády budovy školy přijde na de-
sítky tisíc.

� v novém roce se přihlásilo několik
zájemců o pronajmutí Polyfunkčního
domu. Do doby pronajmutí novému
nájemci může veřejnost využívat pro-
story domu pro oslavy, setkání atp. za
režijní ceny.

Informace poskytl Pavel Zeman,
vedoucí VHČ

4. 2. Újezdská akademie volného času,
… a dále každé pondělí v únoru
MČ21, 10:00-12:00, MÚ Staroklánovická 260

4. 2. Mimořádné jednání Zastupitelstva MČ
MČ21, 17:00 v divadelním sále MZŠ, vchod z Čentické ul.

5. 2. Zumba pro děti
Neposeda, 15:00 - 18:00, Centrum pro rodinu, Lomecká 656

7. 2. Beseda " Jugoslávská nostalgie"
SPCCH, RNDr. Václav Petříček přednáší od 16:00 v zasedací místnosti MÚ

11. 2. Trénování paměti s Libuškou,
a dále každé druhé pondělí v měsíci
SPCCH, 15:00 - 17:00, MÚ, Staroklánovická 260

12. 2. Respektovat a být respektován
Klánovický Dětský lesní klub V mechu a kapradí zahajuje sedmidílný
cyklus kurzů, více na lesniskolka@vmechu.cz

13. 2. Čaj o páté
- neformální beseda o tom, co vás pálí či zajímá v naší městské části.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar. MČ21, Staroklánovická 260

15. 2. „O zahradě“ bude přednášet a besedovat J. Kraus
ČSZ, 16:00 v areálu zahrádkářů, Staroújezdská 495

16. 2. Výroční členská schůze svazu SPCCH
Od 14:00 hod v jídelně MZŠ, Polesná 1690

18. 2. Začátek Jarních prázdnin Praha 6 - 10
Začátek Jarního příměstského tábora Za pokladem pirátů
Baby centrum
Tento týden denně 7:30 - 17:00 pro děti od 1 do 10 let, Staroújezdská 24

Začátek Jarního příměstského tábora Neposeda
Tento týden denně 8:30 - 17:00 pro děti od 10 do 15 let,
Českobrodská 1, Běchovice, www.neposeda.org

21. 2. Vycházka s cílem "River city Prague - výstava Kooperativy"
a Městské muzeum zakončená v kavárně.
Sraz ve 13.30 na st. metra B Florenc, zváni jsou nejen členové SPCCH.

9. 3. Výroční členská schůze ČZS
Od 14:00 hod v jídelně MZŠ, Polesná 1690

26. 3. Škola pro UNICEF
7. ročník charitativní akce, od 17:00 hod, MZŠ Staroklánovická 230

Omlouváme se za chybné uvedení termínu Vánočního zpívání v ÚM. -red-

Více informací na
www.praha21.cz

Jestiže jste nedostali Zpravodaj do schránky, můžete to reklamovat na podatelně ÚMČ nebo na redakce@praha21.cz Tajemník MČ 21

KVA a působila v grantové komisi.
Vystudovala VŠ ekonomickou, pedago-
giku a výchovné poradenství na UK,
pracovala jako marketingový manager,
redaktor a středoškolský pedagog.
V Újezdě n. L. se věnuje organizování
volnočasových aktivit, např. Mikuláš-
ské, Lampionády a Čarodějnic. Jejími
koníčky jsou gastronomie, cestování
a lyžování.
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Aktuality z Rady MČ Úřad MČ P21 chystá výroční zprávu za rok 2012

Kancelář starosty a tajemníka
Kancelář starosty a tajemníka zorganizovala 28 jednání RMČ
Praha 21 a 4 jednání ZMČ Praha 21, včetně veškerých souvi-
sejících výstupů. Kromě sekretářských a spisových služeb za-
jišťovala jednotný postup spisové agendy RMČ Praha 21
a ZMČ Praha 21.
Organizačně zajistila podklady pro účast a vystoupení sta-
rosty na jednáních s veřejností a s institucemi. Zajišťovala
přijetí návštěv u starosty a zajišťovala materiály pro tato jed-
nání. Zajistila průběh akcí Čaj o páté – neformální setkávání
starosty s občany. Zorganizovala ve spolupráci s MZŠ
a OŠKMA21 besedy se žáky základní školy. Po celý rok zajiš-
ťovala správu úřední desky.

Finanční odbor
Finanční odbor (dále jen FO) realizuje souhrnné finanční čin-
nosti a podporu všech odborů Městské. Ve FO vlastně vše za-
číná, prolíná se i končí, veškerá činnost je podmíněna
finančně. Je to činnost velmi různorodá a namáhavá, i když
ne tak viditelná a s hmotnými výstupy. Je zde nutná velká in-
formovanost a součinnost se všemi odbory MČ Praha 21. FO
zajišťuje zpracovávání účetnictví, rozpočtu, místních po-
platků, pokladny, mzdových prostředků a různých statistic-
kých výkazů. FO též přejímá účetní závěrky a rozpočty
zřízených příspěvkových organizací a po jejich kontrole je
přeposílá na Magistrát hl.města Prahy. FO reaguje na změny
v právních normách a zároveň ke své činnosti používá nově
propojené počítačové programy. FO se podílí na zabezpečo-
vání strategického plánování a Akčního plánu MČ Praha 21.

Odbor VHČ, správy bytů a údržby
Nejdůležitější činností odboru je správa a pronájem bytového
a nebytového fondu MČ. Jedná se o nájemní byty převážně
na sídlišti Rohožník a v bytovém domě na Novosibřinské.
V souvislosti s nabytím účinnosti § 696 novely Občanského
zákoníku zpracoval odbor podklady pro přechod z regulova-
ného nájemného bytů na smluvní nájemné a předal Radě MČ
návrhy smluvních cen nájemcům jednotlivých bytů. Ve
správě odboru je i zdravotnické středisko, prodejní stánky
a hřbitov. V říjnu převzal odbor do správy novostavbu která
byla přistavena k úřadu v Hulické ulici a kde je v nájmu
Policie ČR. Součástí spravovaného majetku je i polyfunkční
dům, který se obtížně provozuje. Vedoucí odboru organizuje
tři pracovníky, vykonávající pravidelný úklid autobusových
zastávek, svoz odpadků, úklid některých chodníků a multi-
funkčního hřiště. V létě sekají trávu a v zimě odklízejí sníh
před veřejnými budovami a z některých chodníků. Odbor má
celkem 5 pracovníků.

foto: Pavel Zeman

Odbor majetku a investic – OMI
Odbor zajišťuje investiční výstavbu realizovanou MČ Praha
21, údržbu a opravy komunikací a další správní úkony týka-
jící se majetku. Největší stavební akcí odboru v roce 2011 -
2012 bylo dokončení „Přístavby budovy ÚMČ Praha 21“ ko-
laudací. Celkové náklady na zbudování přístavby činily cca
20,4 mil. Kč. V roce 2013 se počítá s dokončením parkoviště.
Byla provedena rekonstrukce střechy MZŠ - Polesná 1690 (cca
4 mil. Kč), zahájena rekonstrukce části budovy MŠ Sedmi-
kráska v Lišické ulici (cca 3,6 mil Kč). Vzniknou dvě třídy MŠ
pro 56 dětí. V roce 2013 se předpokládá u MŠ Sedmikráska se
zateplením pláště.
V ulici Staroújezdské byla v blízkosti pošty zřízena zastávka
MHD. Je dokumentace pro zřízení dvou stanic MHD na ulici
Starokolínské, u ulic Plhovská a Polesná. Celý rok probíhala
dostavba kanalizace financovaná HMP, pokračovat bude
i v roce 2013.
Po odkoupení pozemku u skautské klubovny v Žárovické
ulici za 1,760 mil. Kč od České republiky se plánuje rekon-
strukce klubovny.
Byla zpracována studie na vybudování dětského hřiště při
ul. Druhanická, na místě již proběhla výsadba stromů. Pro-
bíhá údržba dětských hřišť a doplňování hracích prvků.

Živnostenský odbor
Rok 2012 byl ve znamení přibližování legislativy Evropské
unii. Změny se promítly do všech činností odboru. Změny
přinesly zvýšení návštěv cizinců na živnostenských úřadech.
Hospodářská krize přinesla snižování stavu zaměstnanců,
což v důsledku přineslo přeměnu zaměstnanců na živnost-
níky. Současně došlo k nárůstu přerušených živností ve spo-
jení s horším uplatněním na trhu. V roce 2012 byl napojen
Registr živnostenského podnikání do základních registrů
a přinesl snížení administrativní zátěže. Kontroly prokázaly,
že podnikatelé již tolik nechybují v označení provozoven
a při plnění svých povinností. Těší nás, že se metylalkoho-
lová aféra nedotkla našeho regionu a děkujeme podnikate-
lům za poctivost. Podnikatelé v autodopravě jsou postupně
zváni na úřad a seznamováni se změnami v autodopravě.
V roce 2013 nás čeká další novela živnostenského zákona
s cílem dále snižovat administrativní zátěž podnikatelů.
Podnikatelé, kteří s přechodem do roku 2013 zaznamenali
změny v podnikání by neměli zapomenout na svou ohlašo-
vací povinnost a případné změny ohlásit co nejdříve.

Odbor stavební úřad
Stavební úřad (SÚ) působí jako orgán státní správy na úseku
územního rozhodování a stavebního řádu pro správní obvod
Praha 21. Základní náplní práce je umísťování staveb, povo-
lování staveb a jejich uvádění do provozu (kolaudace). SÚ
dále řeší žádosti o změny stávajících staveb a další podněty.
V průběhu loňského roku se stavební úřad úspěšně vyrovnal
s povinnostmi, vyplývajícími ze zákona č. 111/2009 Sb. o zá-
kladních registrech, zejména zápisů do katastru nemovitostí.

Odbor občansko správní
Ze statistiky občansko správního odboru: loni se na území
MČ Praha 21, Újezd n. L. narodilo 114 dětí, zemřelo 18 ob-
čanů, bylo uzavřeno 42 sňatků. K trvalému pobytu se při-
hlásilo 392 lidí, odhlásilo se 45 lidí. Bylo vydáno 2499
občanských průkazů a 2119 pasů. V Újezdě n. L. je registro-

Odbor školství, kultury, Místní agendy (OŠKMA21)
Školství - bylo vyhlášeno konkurzní řízení na ředitele škol
zřizovaných MČ P21, kteří jsou ve funkci šest a více let.
Všichni ředitelé funkci obhájili. Byla jmenována nová školská
rada. Odbor se podílel s Českou školní inspekcí na třech kon-
trolách. MZŠ přijala nápravná opatření, MŠ byla hodnocena
velmi kladně. Ve spolupráci s Hygienickou stanicí proběhla
kontrola ve školní kuchyni. Kontrola neshledala pochybení
v nákupu, uchování a zpracování potravin. MHMP podpořil
dvě ze tří podaných žádostí o grant na projekt „Zdravé město
Praha 2012“. Obrázky dětí z MZŠ daly základ k naučné stezce
s názvem Lesní galerie. Vybudována byla v součinnosti ob-
čanů, o.s. Újezdský STROM a společnosti DHL. Probíhá moti-
vační soutěž „Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti“. V oblasti
mateřských škol – RMČ souhlasila s návrhem neslučovat ma-
teřské školy. V červenci byl v MŠ zachován prázdninový pro-
voz. MŠ Sluníčko vybudovala výdejnu svačinek. OŠKMA
připravuje navýšení kapacity MŠ Sedmikráska o 56 dětí a MŠ
Sluníčko o 22 dětí.
Kultura - odbor pořádal nebo spolupořádal17 různých akcí.
Mezi nimi divadelní představení, koncerty, Country bál,
Újezdské posvícení, Den pro zdraví, výstavy i Vánoční po-
hádku.
V oblasti Místní agendy 21 se odbor usiluje o naplnění pro-
jektu Zdravá městská část. Program naplňuje podporou
aktivit, jako je budování naučných stezek, podporou Dne
země a Dne zdraví (spolupracovalo 16 nezávislých subjektů
a organizací z naší obce), vyhlášením soutěže „O nejhezčí
předzahrádku, zahrádku, okno, balkón“ a vytvořením stra-
tegického plánu pro rozvoj obce na základě podnětů občanů.

Rada MČ Praha 21 na svém 57. jednání
Schválila:
- Vítěze soutěže o nejhezčí předza-

hrádku, zahrádku, balkon v Újezdě
n. Lesy za rok 2012

- Zápis z jednání likvidační komise ze
dne 27. 9. 2012

- Nákup užitkového vozidla Dacia
Logan Van pro sociální služby ÚMČ
Praha 21

- Obnovu dřevin na multifinkčním
sportovišti v souladu s předloženým
projektem

Neschválila:
- poskytnutí finančního příspěvku

Mudr. Hrabovskému
Vzala na vědomí:
- Finanční vyúčtování letního prázdni-

nového provozu MŠ v červenci 2012
a odhad provozu v červenci 2013.

- Protokol o výsledku finanční kon-
troly v Masarykově ZŠ

- Dopis Žákovského zastupitelstva
Masarykovy ZŠ z 1. 10. 2012

- Předloženou studii na vybudování
dětského hřiště při ulici Druhanická,
Dražická, Oplanská na pozemcích
537/322, 537/363 v k.ú. Újezd n. Lesy

Souhlasila:
- s návrhem „Nařízení o zřízení pří-

rodní rezervace Klánovický les a sta-
novení jejích bližších ochranných
podmínek“ a žádá Radu hl. m. Prahy,
aby zvážila možnost rozšíření rezer
vace na celé území Klánovického
lesa.

Rada MČ Praha 21 na svém 58. jednání
Schválila:
- vnitřní směrnici „Pravidla pro přijí-

mání, vyřizování petic, stížností a na-
kládání s podněty občanů“

- Návrh ředitelek MŠ zřizovaných MČ
Praha 21 o místě, termínu a době pro
podání žádostí o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání na rok 2013/14

- Pronájem 483,9m2 nebytových pros-
tor v novostavbě Hulická 2620,

Praha 9 a to České republice - Kraj-
skému ředitelství policie hl. m. Prahy,
IČ 75151472, za podmínek uvede-
ných v předložené nájemní smlouvě

- Dohodu s Českou republikou – Kraj-
ským ředitelstvím, policie hl. m. Pra-
hy o ukončení nájmu nebytových
prostor v Lišické 1502, Praha 9 ke
dni 15.11.2012

- Uzavření smlouvy o dílo na „Rozší-
ření MŠ Sedmikráska rekonstrukcí
přilehlého objektu s firmou Tost.cz
s.r.o. IČ25956019

Jmenovala:
- paní Ing. Lucii Černou redaktorkou

Újezdského zpravodaje od 1 .12. 2013
Vzala na vědomí:
- Zprávu o plnění úkolů Zastupitelstva

MČPraha 21
- Žádost ředitele Masarykovy ZŠ

o ochranu školních budov a pověřila
starostu jednáním s Městskou policií
hl. m. Prahy ke zvýšení dozoru a kon-
troly v daném prostoru, rozšíření in-
stalace monitorovacího zařízení
kolem budov školy.

- Žádost ředitele Masarykovy ZŠ o sta-
novisko a finanční podporu ke zří-
zení stanoviště pro jízdní kola
v areálu MZŠ, Staroklánovická 230

Souhlasila:
- S návrhem Grantového systému MČ

Praha 21
- S návrhem Grantových programů

MČ Praha 21 pro rok 2013 ke schvá-
lení na nejbližším jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

Pověřila:
- Úřad MČ Praha 21 (vedoucího od-

boru VHČ) sjednávat krátkodobé pro-
nájmy komerčních prostor v Poly-
funkčním domě, Staroújezdská 2300,
Praha 9

Úplné zápisy a usnesení RMČ včetně
59., 60. a 61. jednání naleznete na
http://www.praha21.cz/samosprava/ra
da-mc-seznam.html

Petr Duchek / VV
Kam dospěla politika koalice?
Ke kontrole České školní inspekce, která pro opakované porušování Školského
zákona musela zastavit „fanatické“ působení starosty v ZŠ.
K natáčení dětí starostou ve škole, kdy nikdo neví, kde natočený materiál nyní
koluje.
K nevyžádání písemného a konkrétního souhlasu rodičů s natáčením a zpra-
cováváním záznamů starostou.
K nastražené pasti – snaze projednat pravidla pro vydávání ÚZ s opozicí u uza-
vřeného kulatého stolu! Bez veřejnosti!
K natolik nesrozumitelnému sdělení pí Čechové v SZ v ÚZ/12/12, že ani zasvě-
cení neví, co je vlastně smyslem tohoto článku.
K lživému tvrzení zast. Hartmana v ÚZ/11/12, že VV požadovaly zastavení dis-
kusního fóra, které v ÚZ/1/13 náhle nazývá letmou informací a rád prý v lis-
tárně ÚZ uvede pro zájemce odkaz na její zdroje. Hlásím se tedy jako zájemce.
Doufám, že svým slovům dostojí.
K zastaralému – bipolárnímu/nedemokratickému vnímání komunální politiky
zast. Sikačem, který si ji dle ÚZ/12/12 představuje jako vládu koalice a opozice.

Ing. Michael Hartman / Otevřený Újezd
Podivná amnestie: prominout trest pachatelům, zejména hospodářské krimi-
nality a korupčníkům. Zastavit probíhající soudní řízení. “Na osoby, kterým se
promíjí trest, se hledí, jako by odsouzeny nebyly “. Nejsem sám, kdo vidí tento
krok jako kontroverzní. O kolik let zpět se posune lopotně budovaná důvěra
v právní stát?
Máme ale propadnout skepsi? Je tu možná i naděje, kterou autoři amnestie asi
nezamýšleli. Šok často vzbudí “imunitní” reakci, která odstartuje uzdravo-
vání. Probudí se tisíce drobných buněk, izolují škodlivý genetický materiál,
zamezí mu rozmnožovat se a nakonec je vypudí.
Ano, pokud změnu neučiníme sami, každý z nás, sami se sebou a kolem sebe,
nikdo to za nás neudělá. Máme zodpovědnost zejména za své nejbližší okolí.
Akce „ukliďme si les“ se osvědčily. Zájem a drobná práce pro společnost mají
viditelný vliv na zlepšení okolního prostředí. Budeme-li politiku vnímat po-
dobně, brzy budeme vědět, jak si uklidit.
Michael.Hartman@praha21.cz

RNDr. Pavel Roušar / Otevřený Újezd
České školní inspekci byla podána stížnost na besedy Desatero správného
Újezďáka. A pozvala mě újezdská Školská rada (2 učitelé, 2 rodiče, 2 zastupi-
telé), abych jim projekt představil. Při jednání se jedna zastupitelka uřekla, že
je na mě podáno trestní oznámení. Ví tedy víc než já. Pohotově vyndala z tašky
závěr šetření České školní inspekce, který jsem také nečetl. Dokument získala
od stěžovatele, asi věděla, na koho se obrátit. Osobně prý nemá proti bese-
dám nic, pokud budou na druhém stupni, jednu výukovou hodinu a na téma
probírané v občanské nauce. Její dítě sice přišlo domů s očima navrch hlavy,
jak byla beseda fajn, ale ona nesouhlasí, protože bych mohl děti zmanipulo-
vat… Starosto, ruce pryč od školy, od výchovy, od apelu na slušnost, na mo-
rálku, na budoucnost. To se v Újezdě nedělá! Opozice bije na poplach. Škole se
projekt líbí, zapadá do jejího programu, děti si besedy užívají. To opozice ne-
dopustí! Co kdyby si lidi nakonec zvykli a chtěli po svých zastupitelích právě
tohle?

V roce 2013 již podruhé úřad naší městské části vypracovává Výroční zprávu. Dokument nabízí souhrnné
informace o chodu obce. Přinášíme čtenářům výběr toho nejpodstatnějšího z výčtu činností všech odborů,
komisí a z kanceláře starosty a tajemníka. Materiál v úplném znění bude zveřejněn na webových stránkách
www.praha21.cz a v tištěné podobě bude pro přečtení k dispozici na úřadě koncem února.

ODBORY ÚŘADU S PŘENESENOU PŮSOBNOSTÍ
– VYKONÁVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY

ODBORY ÚŘADU SE SAMOSTATNOU PŮSOBNOSTÍ
– VYKONÁVÁNÍ SAMOSPRÁVY OBCE

váno 9718 trvale žijících občanů.
Odbor občansko správní v květnu a říjnu 2012 připravil ví-
tání občánků. Celkem bylo přivítáno 109 dětí. Odbor také po-
řádal akce pro seniory: oslavu Dne matek a vánoční
posezení. Akce byly přijaty s potěšením.

foto: Pavel Zeman



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 2/2013 strana 3

Odbor životního prosředí a dopravy
ŽP na úseku samosprávy – výběr v oblasti veřejné zeleně
Na pozemcích MČ se vykácelo 5 ks stromů a 60m² keřových
ploch. Bylo vysazeno 40m² keřů a 43 ks stromů včetně stro-
mořadí u hřbitova z grantu MHMP.
Na ploše 800 m² živých plotů a 2880 m2 keřů byla provedena
údržba.
Z grantu MHMP bylo financováno ošetření 791 stromů.
Během roku bylo posekáno na 140 040 m2 trávy.
Na ploše 54 655 m2 byl za loňský rok odstraněn ruderální
porost. Chemicky bylo zlikvidováno 100 m² invazivní kříd-
latky japonské.
ŽP na úseku samosprávy – výběr v oblasti odpadů
Za rok 2012 naplnili občané 35 přistavených kontejnerů
téměř 46 tunami velkoobjemového odpadu. OŽPD doda-
tečně nechal přistavit ještě 16 kontejnerů na 11 tun odpadu.
Na jaře 2012 se uskutečnilo štěpkování větví, nadrcená
štěpka se použila na mulčování. Sběr bioodpadu na jaře
vydal téměř 10 tun a na podzim 2012 cca 32 tun odpadu do
28 kontejnerů.
Vývoz biopopelnic z domácností loni činil 358 tun biood-
padu.
Sběr nebezpečného odpadu vydal na 1,2 tuny a sběr elek-
troodpadu dalších 0,464 tun odpadu.
OŽPD ÚMČ Praha 21 za rok 2012 nechal odklidit 400 tun sklá-
dek z katastru Újezda nad Lesy a odvezl 28,86 tun uličních
smetků a kolem 11 tun bioodpadu z košů na psí exkrementy

Přestupková komise je zřízena staros-
tou podle zákona č. 131/2000 Sb. a na-
hrazuje odbor určený k projednávání
přestupků. Nejčastěji přestupková ko-
mise projednává přestupky proti ob-
čanskému soužití a proti majetku,
v loňském roce konkrétně 92 přestup-
ků. Komise poskytuje soudům, policii
a Národnímu bezpečnostnímu úřadu
výpisy z rejstříku přestupků, v roce
2012 jich vydala 200.

Komise sociální a zdravotní politiky se v rámci „ Evropského
roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012“ loni
zaměřila na osoby v seniorském věku. Zajistila přednášky
o masážích a „Jak se nestat obětí trestné činnosti“. Připravila
„Aktivní den pro seniory“. Byla pořádána soutěž „Jsem se-
nior a žiji v Újezdě nad Lesy“ a následně výstava výsledků
soutěže v Újezdském muzeu s pěknou vernisáží. Komise se
podílela na přípravě „Mezinárodního dne seniorů“ a „Dne
zdraví“. Podílela se na vyhlášení sbírky víček pro nemocnou
Michalku. Komise rozdala vánoční balíčky a stolní kalendář
vybraným osobám. Financovala vyklizení bytu u osoby, která
svůj byt zanesla odpadky, dále spolufinancovala všechny
akce výše uvedené a uhradila náklady na tisk letáku „Pečo-
vatelské služby“.

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 v roce 2012 pro-
jednal a doporučit k odsouhlasení nebo ke schválení Radě
či Zastupitelstvu MČ Praha 21 kromě jiných důležitých do-
kumentů i následující:
- Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2012
- Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
- Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013
- Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2018

Komise životního prostředí celkem projednala více než 40
podnětů.
Nejsložitějším úkolem bylo řešení stavu a obnovy stromořadí
při ulici Starokolínská a Novosibřinská a seznámit veřejnost
s tímto projektem. U Polyfunkčního domu došlo ke koneč-
nému přesunu truhlíků z podloubí na oblázkový pás. Došlo
ke kultivaci místa u trafostanice v lokalitě IPB. Komise pod-
pořila myšlenku soutěže „O nejlepší předzahrádku či bal-
kon“. Trvá projekt evidence pěších a cyklocest a snaha
o jejich kultivaci. V jižní části Újezda nad Lesy se daří pos-
tupně realizovat jižní rekreační cestu: výsadba stromořadí
u hřbitova a polničky za Ježovickou ulicí, likvidace skládky
a rozorání hnojiště v blízkosti cest, osazení ochranných závor
a cedulí, aby se zabránilo zřízení dalších skládek a ničení ob-
novených polniček. Zbývá ještě dosadba lipového stromo-
řadí, výsadba dominantních stromů u křížení polniček,
osazení laviček a košů. Jedná se o možnosti úpravy a začle-
nění pramenišť Běchovického potoka. Komise připomínko-
vala projekty, např. „Lesní hospodářský plán“, „Rozšíření
přírodní rezervace“ či „Výstavba golfového hřiště“. Důleži-
tým úkolem bylo řešení sekání trávy na obecních pozemcích.
Výsledkem byla úspora nákladů v desítkách procent sou-
časně se zvětšením rozsahu údržby.

Komise volnočasových aktivit jednala
o klesajícím počtu návštěvníků kultur-
ních akcí. Předložila nová témata na
rok 2013 i s finanční rozvahou. Komise
navrhla vypracování ankety, aby se ob-
čané mohli vyjádřit k pořádání kult.
akcí. Připravuje plán na oslovení po-
tenciálních sponzorů volnočasových
aktivit. Zorganizovala ukázky a výuku
deskové hry GO. Komise přispěla k čin-
nosti Akademie volného času, jejíž
první semestr zdárně proběhl. Komise
přijala záměr zřídit Nadační fond a pra-
cuje na návrhu jeho pravidel. Komise se
podílela na akcích: Sportovní odpoled-
ne pro seniory, Posvícení, Výročí dne
vzniku samostatného československého
státu, byl premiérově promítnut nato-
čený rozhovor s čestnými občany pí.
Jiráskovou a p. Schmidtem. Komise
podporuje činnost nových aktivit o. s.
Neposeda a činnost terénního pracov-
níka. Doporučila RMČ Praha 21 schválit
mimořádný příspěvek. Komise zajistila
možnost využívání fotbalových hřišť ve-
řejností. Proběhla soutěž „Rozkvetlý
Újezd“. Újezdští cyklisté, „organizova-

Komise pro vzdělávání a výchovu se zabývala oblastmi tý-
kajícími se školství v naší MČ. Velkým tématem byla malá ka-
pacita obecních MŠ. Komise iniciovala zpracování detailní
demografické studie vývoje v obci. Ze studie vzešel návrh na
rozšíření kapacity MŠ Sedmikráska a MŠ Sluníčko. Komise
koordinovala výstupy pracovní skupiny pro analýzu mož-
nosti sloučení místních MŠ. Výsledkem analýzy bylo pone-
chání autonomních MŠ. V oblasti základního školství se
komise věnovala možnosti zpřístupnění vestibulu I. stupně
ZŠ pro rodiče, výsledkům inspekční zprávy ČŠI, kvalitě stra-
vování ve školních jídelnách ZŠ a řešení rozdílných názorů
na ni, přípravě žáků na přijímací řízení na víceletá gymnázia
či navazující studium, výuce anglického jazyka na I. stupni
ZŠ, možnosti ZŠ zapojit se do dotačních programů, monito-
ringu projektu Bezpečně do školy, sledovala webové stránky
ZŠ a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ko-
mise spoluorganizovala Kulatý stůl na téma školství. Připra-
vuje se koncepce školství v návaznosti na strategický plán
a analýzu demografického vývoje. Komise se věnovala otáz-
kám stojanů na kola u ŽS, ochrany okolí budov školy, parko-
vání v blízkosti ZŠ, možnosti oslovení nezávislého gastro-
experta pro posouzení kvality stravování v ZŠ, možnosti
diferenciace 6. tříd v MZŠ a možnosti zřízení školního pora-
denského pracoviště.

Komise dopravy vyřešila následující úkoly: dokončení reali-
zace zastávky Pošta Újezd nad Lesy, úprava chodníku na
Zlivské, přechod u Smolíků přes hlavní ulici do Klánovic, do-
končení chodníku mezi Újezdem n. L. a zastávkou Klánovice
v lesním úseku, zavedení minibusu č. 260. Komise má roz-
pracované další úkoly: stavební povolení nových zastávek
na Starokolínské – Polesná ( u školy) a u PENNY. Zpracování
celoújezdského dopravního generelu je zadáno u dopravní
fakulty ČVUT. Je rozpracován projekt na obousměrnou ulici
pro cyklisty v Čentické, na zařazení cyklotras a cyklostezek
po Újezdě n. L. do celopražské sítě cyklostezek, projekt roz-
šíření hlavní křižovatky o odbočovací pruh vč. snížení, pro-
jekt posunutí přechodu do hlavní křižovatky v Běchovicích,
úprava zastávky Blatov, SSZ Zaříčanská – připravuje se na
konec roku 2013, chystá se dokončení přechodů na Rohož-
nické do trvalého stavu, oprava mostku přes Běchovický
potok, měření vjezdové rychlosti do Újezdu n.L. z Úval, prů-
běžně se řeší objízdné trasy při stavbě kanalizace na hlavní
ulici, nová zastávka na lince 260, vč. prodloužení linky dále
na Blatov. Komisi se nepodařilo vyřešit úpravu Starokláno-
vické k žel. zastávce, přeložku R I/12, křižovatku v Běchovi-
cích a zbudování přístřešků pro cyklisty.

Komise územního rozvoje (KÚR) navazuje na Komisi udrži-
telného rozvoje a pracuje v souladu se Strategickým plánem.
Samostatně iniciovala usnesení RMČ ve věcech předcházení
škod na dopravní infrastruktuře z titulu nekoordinovaného
přístupu orgánů. Pracovala na územních studiích s cílem us-
měrnit investiční záměry developerů v souladu se zájmy ob-
čanů Újezda n. L. a na zřízení funkce odborného konzultanta
pro problematiku územního plánování a uplatňování námi-
tek. KÚR předala 14 konkrétních doporučení k zařazení pro-
jektů, návrhů a intervencí do Akčního plánu rozvoje na roky.
2013 až 2014, do Metropolitního územního plánu HMP (na-
hrazujícího zrušený Územní plán HMP). Komise se zabývala
stížnostmi na zamokření rodinného domu v rámci výstavby
Sibřina 1, na nevhodně přerušený chodník za objektem
PENNY, na nevhodnost další bytové výstavby v prostoru síd-
liště Rohožník. Jednou větou: KÚR pracuje na tom, aby roz-
voj naší obce byl rozumně řízen s ohledem na existující
podmínky a na zde žijící občany.

Také letos volíme „Čestného
občana MČ Praha 21 a Občana

roku 2012“
„Čestný občan MČ Praha 21 a Občan roku 2012“ jsou tituly, udělované občanům,
kteří se zvlášť významným způsobem zasloužili o Újezd nad Lesy. Jako projev úcty
za významný humánní čin a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, celoživotní
zásluhy či mimořádné umělecké výkony.
Návrhy na udělení titulů „Čestný občan MČ Praha 21 a Občan roku 2012“ můžete
podávat do konce února 2013 v hale ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260. Uveďte
vždy jméno a příjmení navrhované osoby, její adresu, podrobné zdůvodnění zá-
sluh navrhované osoby a údaje o osobě, která návrh podává.
Navrhovaná osoba musí podepsat souhlas s nominací. Tituly udělí Zastupitelstvo
MČ Praha a budou slavnostně předány na veřejném setkání ke květnovým osla-
vám u příležitosti ukončení druhé světové války.

Iva Hájková
odbor školství, kultury MA21

Újezdské muzeum
informuje

V Újezdském muzeum se koncem roku
konaly dvě hudební aktivity. Již šestý
ročník adventních koncertů převzali
violoncellista Karel Huth a houslista
Jan Kvapil. Zahráli v hlavním sále Po-
lyfunkční budovy. Je pozoruhodné, že
újezdské obyvatelstvo, jak skladbu sou-
časného norského autora, provede-
nou významným brněnským violon-
cellistou Michalem Grecem, tak sklad-
bu současného autora, provedenou na
letošním koncertu, přijalo s nadšením.
Novinkou v aktivitách muzea bylo na-
prosto neformální setkání zájemců
nazvané „Zpíváme koledy“. Podařilo
se nám získat paní Lucii Váchovou –
Šebovou, nazývanou důvěrně „Naše
Lucinka“. Ta zazpívala nejprve tři
skladby sólo s akustickým doprovo-
dem a potom si všichni zazpívali pod
jejím kytarovým vedením pásmo
koled s texty, které všem namnožila
paní Soňa Pilná. Bylo až dojemné,
s jakou chutí všichni zpívali pod vede-
ním paní Lucie za tichého souhlasu je-
jích dvojčátek v kočárku. Bohužel
v Kalendáriu Újezdského zpravodaje
bylo omylem uvedeno datum zpívání
29. prosince. Přesto, že jsme se všemi
možnými způsoby snažili upozornit
na tento námi nezaviněný omyl, sešlo
se 29. 12. několik dalších zájemců.

Strážce Újezdského muzea pan Rudolf
Vambera umožnil, aby si tito přítomní
také zazpívali koledy.
Znovu upozorňujeme, že vernisáž ex-
pozice vykopávek, které v bývalé obci
Žák a Královice provádějí vědečtí pra-
covníci Archeologického ústavu Karlo-
vy univerzity, musí být odložena o dva
měsíce. Soubor vykopaných exponátů
musí být totiž nejprve vystaven v uve-
deném ústavu. Pro opravdové zájem-
ce s radostí upozorňujeme, že v pub-
likaci „Studia mediavelia pragensis
10/1“ vyšla na stránce 9 – 204 po-
drobná studie vedoucího akce Bc.
Michala Beránka „Zaniklá vesnice
v poloze „V Žáku…“.
Zůstává i nadále otevřená výstava
prací újezdských seniorů, která se těší
trvalému zájmu návštěvníků muzea.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

Kazatelská stanice Česko-bratrské círk-
ve evangelické Újezd n/L – Klánovice
pokračují i v novém roce v konání pra-
videlných bohoslužeb. Ty se konají
v Újezdském muzeu každou třetí so-
botu v měsíci – 16.2., 16.3., 20.4., 18.5.
a 15.6.2013 vždy od 16:30 hodin.

Výbor KZ

Zahrada
v únoru

se zdá, že je smutné místo, ale již kon-
cem měsíce se probouzí do časného
jara. Raší jehnědy lísek a oblíbené ko-
čičky a při slunečných dnech lákají
první včely. Begonie pro jarní výsadbu
dáváme ke konci února narašit. Na jižní
stranu kmenů choulostivých stromů
(např. broskve nebo meruňky) opřeme
prkénka, aby denní slunce a noční
mráz nezpůsobily praskliny na kme-
nech. Můžeme také kmeny natřít vá-
penným mlékem, nebo obalit umělým
chráničem. Zkracujeme větvičky an-
greštů o 5 cm. Předejdeme tak napa-
dení plodů americkým padlím. Na

každé zahradě by měl být kompost
nebo alespoň kompostér. Vyrobíme si
v něm kvalitní substrát a kompost,
který se nám na zahradu opět vrátí. Su-
rovinou pro kompost je veškerý odpad
ze zahrady, listí, větvičky z ostříhaných
stromů a keřů, posekaná tráva a biolo-
gický odpad z kuchyně. Hrubý a jemný
odpad střídáme ve vrstvách, aby do něj
mohla voda a vzduch. Shnilý a plesnivý
odpad nepoužíváme, ten patří do po-
pelnice. Ještě teď začátkem února je
možnost se přihlásit o sadbové bram-
bory. Sázíme je do vyhřáté půdy 10 cm
hluboko a hlízy 30 cm od sebe. Řádky
mají být vzdálené 60 cm.

Za výbor ZO ČZS Z. Nohejlová

Únorová zahrada

Novela stavebního zákona, platná od 1.1.2013 si vyžádala ex-
trémní zvýšení podaných žádostí do konce roku 2012. Došlo
k některým změnám v oblasti umísťování a povolování sta-
veb, jejich změn, užívání a odstraňování. Projevila se i plá-
novaná změna zákona o správních poplatcích. Stavební úřad
byl v loňském roce nucen přechodně řešit nedostatek pra-
covníků, ale jeho snahou byla především kvalitní práce, smě-
řující ke spokojenosti žadatelů.

Odbor sociálních věcí
V souvislosti se Sociální reformou v sociální oblasti došlo loni
k převodu veškerých dávek na Úřady práce. S úspěchem
bylo zachováno detašované pracoviště ÚP v prostorách ÚMČ

Informace z komisí Rady MČ P21 za rok 2012
Komise jsou poradními orgány Rady MČ. Každá komise má svého tajemníka z řad úředníků Úřadu MČ 21.
Členové komisí jsou občané naší obce, neplacení dobrovolníci, kteří svou pravidelnou bezplatnou činností
přispívají k propojení práce radnice s veřejností.

P21. Příjemci dávek tedy nemusí obtížně dojíždět na jiný
úřad. Došlo ke snížení počtu zaměstnanců, ale otevřel se
prostor pro sociální práci s klienty v různých životních si-
tuacích. Bylo poskytnuto poradenství v oblasti dávek
(hmotné nouze, státní sociální podpory, pro zdravotně pos-
tižené) 37občanům, pomoc v oblasti bydlení 6 občanům
a dalším občanům odbor pomohl v oblasti řešení dluhů, za-
městnání atd. Sociální kurátorka eviduje a pracuje s oso-
bami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody,
s osobami po ukončení ústavní léčby a také s osobami bez
přístřeší, těch máme celkem evidovaných 54. Proběhla vý-
měna označení pro parkování na vyznačených místech pro
zdravotně tělesně postižené občany. Bylo vystaveno 164 ks
nového označení. Odbor zajišťuje i výkon funkce veřejného
opatrovníka.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) vyhledává
děti, jejichž rodiče neplní své povinnosti a tím narušují nebo
ohrožují zdravý vývoj a výchovu dítěte. S rodinami pracuje
způsobem směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny,
zprostředkovává náhradní rodinnou péči, pomáhá řešit ně-
které rodinné situace, domácí násilí, může podávat návrh
na nařízení a zrušení ústavní výchovy dítěte. OSPOD vyko-
nává i funkci kolizního opatrovníka - hájí zájmy dětí a za-
stupuje nezletilé v soudním řízení. Za rok 2012 byla
oddělením poskytnuta pomoc 240 rodinám. Kurátorka pro
mládež se zaměřuje na mladistvé a děti s poruchami cho-
vání, nebo se dopustily trestného činu či přestupku. V roce
2012 registrovala 50 takových mladistvých. Podařilo se osvo-
jení dítěte. Chybí nabídka kvalitních dětských psychologů a
možnost spolupráce s právníkem při řešení složitých kauz.
Oddělení Pečovatelské služby poskytuje pomoc osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního postižení. Terénní pe-
čovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů,
ambulantní služba ve Středisku osobní hygieny na Rohož-
níku. Nejžádanějším druhem služby je dovážka obědů do do-
mácností seniorů (pro 48 klientů) a základní péče o nehty
(98 klientů), zařizují se pochůzky, osobní přeprava aj.
Provozní náklady pečovatelské služby byly 704 364 Kč, klien-
ti uhradili 673 017 Kč za rok 2011.
Magistrát hl.m. Prahy nepřidělil odboru příspěvky v plné žá-
dané výši, odbor tedy musí hospodařit s menším rozpočtem.

ní“ při KVA, pokračují ve své činnosti.
Komise po jednání se zástupci firmy
Lidl zajistila souhlas s osazením tabule.
Komise spoluorganizuje volbu Občana
roku. Iniciovala přihlášku do 5. ročníku
ceny Český patriot, nominace byla při-
znána Muzejní radě, jmenovitě dr.
Schmidtovi. Komise doporučuje, aby
všechny organizace (spolky, sportovní
kluby) žádaly o příspěvek MČ pouze
v rámci vyhlášených ročních granto-
vých programů. Nedoporučuje přizná-
vat finanční prostředky mimo Gran-
tový systém MČ.
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Poslední dobou se přetřásá otázka pře-
chodu dětí z páté třídy do šesté. Chcete
dělat diferenciaci šestých tříd. Jak vás
to napadlo?
Počátek je již několik let zpátky. Pře-
mýšlíme, jak dát větší šanci na uplat-
nění dětem, které neodejdou na více-
letá gymnázia (VG). Aby se nestávalo, že
žáci s lepším prospěchem, místo aby se
stali lídry po odchodu spolužáků na
VG, byli naopak staženi tou méně mo-
tivovanou částí třídy mezi sebe. Ty děti
zapadnou. Jde o to, abychom i „slab-
ším“, ale motivovaným žákům, dali
šanci k dalšímu studiu, aby mohli po-
kračovat na gymnáziu, aby nezaostali
a neustrnuli. Rozdělit je v rámci běž-
ného programu školy jinak, aby se
mohli rozvíjet intenzivněji, než tomu
bylo doposud v běžných třídách.

Jaké jsou předpoklady, aby se to poda-
řilo?
První předpoklad musí být ten, že musí
být alespoň tolik žáků, aby to bylo na
tři třídy. Většinou končí pět pátých tříd
a u nás zůstávají tři. Bylo to tak i loni,
kdy jsme poprvé začali s rodiči o dife-
renciaci vyjednávat. Nicméně bylo poz-
dě, komunikace byla špatná, nebylo to
dostatečně projednáno. Následovalo roz-
čarování, nakonec jsme zcela ustoupili.
Ale neustupuje se od myšlenky vytvořit
diferenciaci 6. ročníku na skupinu,
která bude mít vyšší motivaci a s vy-
užitím všech vyučovacích prostředků,
metod a forem práce, být intenzivněji
zaměstnávána. Ale může to být i alter-
nace pro ty, kteří váhají, zda děti při-
hlásit na VG, aby byla připravena
metodika, kdyby se rozhodli zůstat.
Předjednáno to bylo na prvních tříd-
ních schůzkách a následně i na pod-
zim. Byli svoláni rodiče z řad pátých
tříd, kde jim to bylo předestřeno.

Bylo jim to předestřeno jako návrh
anebo jako hotová věc?
Bylo jim to předestřeno jako návrh, pro-
tože je tady určitá zkušenost z loň-
ského roku. Dali jsme nástin, před-
stavu, aby kdokoliv dal nějaký podnět,
ať už na změnu, úpravu, nebo věc do-
plnil. Bylo několik dotazů, na ty jsme
reagovali na místě. Následně ale žádný
podnět nepřišel.

Dá se předpokládat, že ještě přijde ve
chvíli, kdy to lidem dojde.
My jsme čekali, že po té prvotní infor-
maci zájem opadne a znovu nastane ve
chvíli, kdy lidé budou řešit přihlášky na
VG. Počítáme, že teď po pololetí znovu
uděláme schůzku, kde o celé věci
chceme jednat. O stanovisko k diferen-
ciaci jsme požádali i školní inspekci.

Vraťme se ještě na začátek, vy jste
říkal, nebo jste měl pocit, že na dru-
hém stupni děti zaostávají, že ti silnější
stáhnou úroveň dolů. Je to pravda?
Z hodnocení vyučujících jednoznačně
vyplývá, že ti žáci, místo aby se stali
lídry třídy a aby nějakým způsobem
táhli třídu za lepšími výsledky, tak se
snaží přizpůsobit minimálně průměru,
spíše těm slabším, nechtějí pracovat
a nechtějí být považováni za šplhouny.

Já si myslím, že ve škole to ale není
jenom o dětech, co učitelé?

Samozřejmě je tam nezastupitelná role
vyučujících, ale jak říkám, jak jsme si
všimli během let, je to dáno tím, že nám
odejde ta „studijnější“ skupina dětí.

Rodiče se bojí zdejšího druhého
stupně?
Jsem přesvědčený, že toho se nebojí.
Tam spíš převažuje ta myšlenka, že
když dostanu dítě na VG, tak mám na
dlouho vystaráno. Hraje roli i společen-
ský kredit, že je na gymnáziu. To je zku-
šenost i ostatních ZŠ. Není snadná
cesta, aby základní škola mohla plně
konkurovat VG. Tam mají studijnější děti
a také problémové žáky mohou řešit
jinak.

Vy jste říkal, že bude ještě další
schůzka, kde byste váš koncept chtěli
projednat. Máte termín?
Nemáme, ale teď do konce února se
budou dávat přihlášky na VG, takže by
to mělo být ještě předtím. Ale nechceme
odrazovat od podávání přihlášek na VG.
Jen rodičům chceme připomenout, že
jsme od úvahy o diferenciaci neustou-
pili. A určitě počkáme na názor České
školní inspekce.

Rodič si musí zažádat, aby se jeho dítě
dostalo do „studijnější“ třídy?
Ano, jestli budou chtít dítě zařadit do
této skupiny, budou si muset zažádat
a my potom budeme posuzovat vy-
svědčení z konce čtvrtého ročníku a po-
loviny pátého v profilových předmětech
– Ma, ČJ, AJ. A je návrh dělat test vše-
obecných studijních předpokladů, za-
jištěný nějakou nestrannou institucí.

Chcete dělat test SCIO nebo KALIBRO.
Proč? Škola si přeci může udělat vlastní
test a paní učitelky z prvního stupně
děti dobře znají, tedy by mohly posou-
dit, kam je zařadit.
To ano, mohly by. Ale my chceme přede-
jít možnému podezření, že výběr byl
manipulovaný. Myslím, že cena testu
cca do 100 Kč je přijatelná.

Test by dělaly jen děti, které by měly
zájem?
Aby do té třídy byli zařazeni žáci, musí
projevit zájem. Rodiče musí podat žá-
dost, že se dítě chce zúčastnit výběro-
vého řízení.

Názor PhDr. Václava Mertina,
odborníka na podmínky při

vzdělávání

Na začátku roku nás bylo 10 a pravidelně jsme jednou za měsíc řešili aktuální
problémy a úkoly. V březnu jsme se účastnili Setkání městských částí, kde jsme
prezentovali naše zastupitelstvo. V červnu jsme si na Praze 7 vyměnili svoje zku-
šenosti s pražskými žákovskými zastupitelstvy na mezinárodní úrovni – s hosty
z Anglie. Při naší prezentaci, při diskuzi o problémech našich vrstevníků a jejich
řešení a při diskuzi o volnočasových aktivitách, jsme si procvičili angličtinu. Ten-
týž měsíc jsme se také účastnili a z menší části pomohli na zasedání zastupitel-
stva MČ Praha 21. Po prázdninách jsme se sešli posíleni novými aktivními členy.
Panu starostovi jsme předali naší zakládací listinu a povídali jsme si o našich plá-
nech. 19. a 21. listopadu jsme se někteří účastnili a pomohli s organizací ve spo-
lečenském sále polyfunkčního domu na veřejných diskuzích na téma Plán rozvoje
MČ Praha 21 a Školství v Újezdě nad Lesy. Od začátku školního roku pracujeme
na projektu Bezpečná cesta do školy. Uskutečnili jsme dotazníkové šetření mezi
žáky školy a v příštím roce budeme výsledky vyhodnocovat a předávat je Úřadu
MČ Praha 21 k řešení. Někteří z nás se stali členy pracovní skupiny, kterou jme-
novala Rada MČ Praha 21.

Karolína Šuláková, žákovské zastupitelstvo

Výroční zpráva žákovského zastupitelstva za rok 2012

Ano či ne? Otázka diferenciace šestých tříd je stále živá
Lucie Černá hovořila s ředitelem Masarykovy ZŠ Mgr. Mir. Kurkou na téma diferenciace (změna podmínek při vzdělávání rozdělením žáků do dvou běžných a jedné studijní třídy).

Říkáte, že zájemci o třídu „vyšší
úrovně“ budou dělat testy bez pří-
pravy? I když jsou dost odlišné od běž-
ných písemek?
Pro děti by to neměl být problém, jsou
připraveny, mají ve škole informatiku,
tak by je nemělo překvapit, že test pro-
bíhá on-line.

Měla jsem spíš na mysli odlišnou tak-
tiku SCIO testů.
Když vědí, že něco takového bude,
mohou se připravit. Po dohodě s vy-
učujícími je možné přípravu posílit. Na
internetu je řada testů a žáci si je
mohou kdykoliv sami doma vyzkoušet.

Když některé dítě bude mít z VG výsle-
dek ze SCIO, uzná se mu, nebo bude
muset znovu dělat test?
To jsme ještě nedomýšleli. Jde o to, jestli
nám SCIO ty výsledky poskytne.

Co když někdo neuspěje v testu a při-
tom by do takzvané lepší třídy patřil?
To se může stát. Test neříká všechno. Po-
užijeme i ostatní způsoby hodnocení.
Vždyť žák nemusí mít zrovna svůj den,
nesedne mu a zkazí ho. Proto jsou zde
i jiné způsoby hodnocení a jednání tří
stran. Vyučujícího, který dítě zná, školy
a rodičů. Systém má být otevřený. Může
se tam udržet jen dítě, které bude mít
výsledky. Když je mít nebude, bude pře-
řazeno do klasické třídy. A zas obrá-
ceně. Jestli se v těch třídách vyskytne
dítě s výraznými studijními vlastnostmi,
může být přeřazeno do studijní třídy.
Tak by se právě měla projevit motivační
funkce té třídy. To znamená, že žáci se
budou muset snažit, aby tam mohli být.

A budou tam učit stále stejné paní uči-
telky? Dovedu si představit paní uči-
telku, jak přijde učit do „Áčka“, tam se
jí bude asi učit snadno.
Ano, to je pravda. Pokud děti v té třídě
budou pracovat, jak se předpokládá,
bude tam mnohem lepší interakce s uči-
teli a o to právě jde. Především o širší
a hlubší zvládnutí učiva.

Ale do „Béčka“ a „Céčka“ budou chodit
asi o poznání méně rády.
Mluvili jsme o tom. Nebude „béčko“
a „céčko“. Budou dvě rovnocenné třídy,
kde se bude pracovat standardně.
Všichni dostanou příležitost. Bude tam,

pokud možno, menší počet žáků. A ne-
bude se měnit daný základní objem
učiva, jen metody musíme použít takové,
abychom donutili pracovat většinu.

Myslíte si, že kdyby učitelé dělali svou
práci, jak mají, nemusely by se dělit
třídy na chytré a hloupější.
Nejde o chytré a hloupější, jde o moti-
vovanější k učení. Víme, že to tak prostě
nefunguje! Kdyby to tak fungovalo, ne-
budeme si rozdělováním přidělávat
práci. Bylo by to jednodušší. Kdyby
o tom měli pochybnosti rodiče, tak to
samozřejmě také nemá smysl. Podmín-
kou, jak jsem již říkal, je poptávka ro-
dičů. Proto to řešíme už teď, aby to
nebylo jako loni, na poslední chvíli.
A jestli někdo nesouhlasí a neřekne to,
nebo jen někde bokem, tak s tím ne-
mohu nic dělat.

Máte k diferenciaci vyjádření úřadů?
Ministerstvo školství o tom nerozho-
duje, ŠVP zůstává stejný, neděláme žád-
nou elitní skupinu. Jen přizpůsobu-
jeme podmínky. Se školním psycholo-
gem jsme to neprobírali. Výchovná po-
radkyně je součástí sboru, tedy je pro.
Se zřizovatelem to projednáváme, ve
školské komisi i ve školské radě. Tam
ještě bude znovu projednáváno. A chce-
me znát názor České školní inspekce.

Slyšela jsem, že rodičům bylo řečeno,
že nemá smysl odporovat, že už je věc
rozhodnutá.
Rozhodnutého nemůže být nic, protože

teprve až po všech projednáních bu-
deme předkládat návrh školské radě
k vyjádření. Čas na vyjádření všech
stran tedy ještě je!
Kdyby se někdo chtěl ozvat, že se mu
to nelíbí, má možnost. Chystáme další
schůzku, aby měli zájemci možnost se
vyjádřit a celá věc se bude ještě rozho-
dovat. Zatím jediný vážný oponent té
myšlenky jste Vy.

Když ale říkáte, že jedna třetina žáků
odejde na střední školu a teď chystáte
jednu třídu ze tří (opět třetinu) jako di-
ferencovanou, tak opravdu nevidím
zlepšení?
Když to říkáte takhle, tak máte pravdu.

Spíš bych očekávala, že třídy rozdělíte
podle zájmů na tělovýchovnou, múzic-
kou, přírodovědnou, jazykovou nebo
tak nějak.
Třídy s rozšířeným vyučováním někte-
rého předmětu dělat na naší škole ne-
chceme. Posilujeme v rámci našeho
ŠVP jazykovou výuku a chceme zacho-
vat výukovou náplň v plném rozsahu
všech předmětů daných rámcovým
vzdělávacím programem pro základní
školy.

Máme ve Zpravodaji dát výzvu, aby ro-
diče na diferenciaci reagovali?
Já nechci vyvolávat žádné emoce, ale
kdyby se ozvali rodiče těch dětí, kte-
rých se to týká, budou vítáni.

Děkuji za rozhovor.

- Václav Mertin je uznávaným
dětským psychologem.

- V současné době je zástupcem
vedoucího katedry psychologie
UK, věnuje se pedagogické i pora-
denské činnosti.

- Je autorem řady knih, například:
Vstup do základní školy, Jak se
dostat na střední školu, Výchovné
maličkosti aj.

„Nyní, kdy se celý školský systém spíše
integruje, je diferenciace neopatrný
krok. Ředitelé škol by si měli uvědomit,
že zájmem státu je vzdělávání všech
dětí pohromadě. Jiné jsou představy ro-
dičů, kteří - logicky - řeší jen své dítě. Ře-
ditel by měl těmto hlasům naslouchat,
nicméně jsou-li v rozporu se zájmy sy-
stému, musí preferovat školu jako svě-
řený celek. Rodiče naopak mohou své
snahy přenést ze základní školy na VG.
Diferenciace přináší vytržení žáků z ko-
lektivu a tedy i odlišné podmínky. Uvě-
domme si, že člověk není jen tím, co
má „uvnitř“, ale je formován prostře-
dím a podněty. Nechceme tedy žáky,
kterým to ve škole aktuálně moc nejde
(za tři roky nebo později v praktickém
životě to může být úplně jinak), oddělit
od těch, kterým to jde lépe. Neměli by
to už od koho „okoukat“ a zůstali by
bez kladných podnětů. Také by hrál

zřejmě roli i tzv. efekt očekávání, podle
toho, ve které skupině by zrovna učitel
působil. Většinou radím kolektivy
šestých tříd citlivě rozdělit s ohledem
na funkční vztahy mezi dětmi. Dopo-
ručuji udělat delší adaptační kurz, aby
se nové třídy sžily navzájem i s učiteli.
Je dobré co nejvíce navázat na 1. stu-
peň a o dětech hodně komunikovat či
sdělovat si poznatky. Největší díl práce
musí ležet na učitelích, aby děti ve
škole pracovaly správně a současně
aby byly spokojené. Diferenciaci bych
nedoporučoval i proto, že se mi protiví
sociální inženýrství. Obával bych se
stavu v těch „běžných“ třídách. Není to
legrace, jako když si koupíte špatný
rohlík, ten lze přinejhorším vyhodit
a koupit nový. Ve škole pracujeme s lid-
skými bytostmi, a když něco pokazíme
v tomto věku dětí, projeví se to u nich
třeba na celý život.“foto MZŠ Eva Danielová

foto www.cuni.cz

foto archiv ŽZ
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Přijímací řízení do mateřských škol
v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

na školní rok 2013/2014
Vydávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

1. Ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21 v termínu
13. 3. – 19. 3. 2013 vždy od 15:00 do 17:00 hodin

2. V podatelně nebo na OŠK/MA21 ÚMČ Praha 21, Staroklánovická
260, Praha 9 – Újezd nad Lesy v úředních dnech a hodinách v ob
dobí od 13. 3. do 19. 3. 2013

3. Na Dnech otevřených dveří v roce 2013 v jednotlivých mateřských
školách:

MŠ Rohožník, Žárovická 1653: 20. 2. 2013
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502: 26. 2. 2013
1. MŠ, Čentická 2222: 27. 2. 2013
MŠ Sluníčko, Polesná 1690: 5. 3. 2013

Přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
20. 3. 2013 od 13:00 do 18:00 hodin v jednotlivých mateřských školách

Nahlédnutí do jednotlivých správních spisů
10. 4. 2013 od 13:00 do 18:00 hodin v jednotlivých mateřských školách

Vydávání správních rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání
17. 4. 2013 od 13:00 do 18:00 hodin v jednotlivých mateřských školách

BC PODMOŘSKÝ
SVĚT ZÍSKALO

ZLATOU
MEDAILI

Dne 8. 12. 2012 se děti, které navštěvují
tanečky při školce Podmořský Svět,
zúčastnily soutěže v Úvalech. Nejdůle-
žitějším cílem byla účast na soutěži
a vyzkoušet si jaké to je, tancovat před
publikem a porotou.
Letos děti tancovaly skladbu, která
nesla název „Ježečkové“. Děti si na ma-
linkou chvilenku zahrály na malé je-
žečky. Sklidily veliký aplaus, a to i když
se skupinka 7 dětí rozdělila na dvě
party. Jedna tancovala vepředu a dru-
há úplně na druhé straně sálu a sa-
mozřejmě každá skupinka tancovala
něco jiného. Ale co, největší úspěch
byl, že takto malé děti (věkový průměr
4 roky) vůbec měly odvahu vstoupit na
parket a tancovat.

Tímto děkuji všem maminkám za
pomoc a účast. Bez podpory a pomoci
rodičů by to nešlo . Největší gratulace
patří především tanečníkům.

GRATULUJI děvčátka a jen tak dále.

Všem zúčastněným i ostatních akcí ve-
lice děkujeme a těšíme na Vás v novém
roce.

BC Podmořský Svět

Co se událo v mateřské škole
Sluníčko

Čas rychle utíká, a proto jsme se pustili do příprav uvítání Vánoc již v měsíci lis-
topadu. MŠ Sluníčko má tři třídy s názvy Dráčci, Broučci a Skřítci. Děti každé
třídy byly přípravnými pracemi nadšeny a s chutí se do nich pod vedením paní

učitelek pustily. Nácvik písniček, básniček a pohádek se zimní tématikou byl pro
děti trošku posmutnělý, jelikož nám stále chyběl ten běloučký snížek, kterým
jsme chtěli motivovat celé téma „Bílé Vánoce“. Nechybělo ani pečení vánočního
cukroví a štrúdlů a předvánoční dílničky dětí s rodiči. Na počátku prosince jsme
uvítali divadlo J. Matejcové. Z odehraného vánočního příběhu se děti dozvěděly
o narození Ježíška a s tím spojené různé vánoční zvyky a tradice. Po představení
nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti jim zazpívaly a zatančily a za odměnu si
každý z dětí odnesl mikulášský balíček. Vyvrcholením příprav na Vánoce bylo vy-
stoupení dětí ve všech třídách, kde předvedly rodičům i hostům svůj program,
jehož součástí byla pohádka „O dvanácti měsíčkách“, narození Ježíška a putování
do Betléma a zpívání o Vánocích. Všechna vystoupení byla vyzdobena kulisami,
které děti vyrobily. Odměnou pro všechny byl zářivý a spokojený úsměv dětí a ra-
dost rodičů.

Za MŠ p. uč. Lenka Glazerová

V pátek 4. 1. 2013 dopoledne se náš Tříkrálový průvod vydal po obci. Navštívili
jsme školní jídelnu a obecní úřad, kde jsme zazpívali koledu a popřáli vše nejlepší
do nového roku.

Informují a foto dodali kamarádi z 1. MŠ Čentická.

Tříkrálový průvod kamarádů
z 1. MŠ Čentická

Za pokladem
pirátů

18. 2. – 24. 2. 2013

o PRÁZDNINOVÝ TÝDEN ZÁBAVY

o NAVŠTÍVÍME MNOHO
TAJEMNÝCH MÍST

o VYROBÍME SI ŠPERKY A ODĚVY

o PŘEMĚŘÍME SI SVÉ SÍLY

o VYDÁME SE HLEDAT POKLAD

Denní program od
7:30 do 17:00 hodin.

PRO DĚTI OD 1 ROKU
DO 10 LET.

KDE? BABY CENTRUM
PODMOŘSKÝ SVĚT
STAROÚJEZDSKÁ 24
ÚJEZD NAD LESY

CENA? 1500,-Kč

INFO: WWW.BABY-CENTRUM-
PRAHA.CZ
INFO@BABY-CENTRUM-
PRAHA.CZ
+420 721 407 074

Po absolvování úspěšného programu následuje II. pokračování: „Tajuplná Čína“ – osmidílný seriál s vůní exotiky, s přísliby
nových poznání a paralelně s ním „Národní obrození bez mýtů“ – zdánlivě pravý opak atraktivního povídání o vzdálené
velmoci. A přeci! Po 400 letech poroby, rekatolizace a germanizace, už na pokraji zapomnění a zmaru se udál zázrak, je-
dinečný ve světovém měřítku. Z popela povstal samostatný národ s jazykem, který má úžasné bohatství vědeckého
i technického názvosloví, oplývá košatou schopností básnické imaginace a plnohodnotnou obrazovostí. Jak k tomu vlastně
došlo, že patříme zase do Evropy, že jsme její svébytnou součástí? Kdo byli ti zapomenutí mužové a ženy, kteří dokázali,
že něco tak beznadějného a neuvěřitelného se stalo skutkem? Pojďte se s námi dovědět něco nového o kořenech a bu-
dete překvapeni, jak málo toho víme ze škol. Jak bohatá, vzrušující a tajuplná je naše historie!
Srdečně a rádi Vás uvítáme mezi sebou. Petr Mach, rtepcham@seznam.cz

Pokračuje II. újezdská Akademie

Městská část Praha 21 - Újezd
nad Lesy vyhlašuje grantové

programy pro rok 2013
• KULTURA, OSVĚTA, VZDĚLÁVÁNÍ
• PREVENCE KRIMINALITY A UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
• EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, PRORODINNÉ AKTIVITY
• SPORTOVNÍ AKTIVITY

Přijímání žádostí:
od 7. 1. 2013 do 11. 2. 2013 poštou nebo na podatelně Úřadu městské části Praha
21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy (při zasílání poštou je rozho-
dující datum podání na poště).
Obálka bude zalepená a viditelně označena nápisem „GRANT – NEOTEVÍRAT“.

Úplné znění Grantového systému MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, vyhlášení gran-
tových programů, žádost a další informace na www.praha21.cz

Kontaktní osoba pro grantové programy:
Hana Kořínková, tel.: 281 012 948, e-mail: hana.korinkova@praha21.cz

Vážení sportovní přá-
telé,
fotbalový klub Újezd
nad Lesy vstupuje do
jarní sezóny s podstat-
nou změnou a tou je do-
budování fotbalového

hřiště s umělou trávou a samostatným
osvětlením na tréninkovém hřišti na
Blatově. Stavbu hřiště jsme mohli reali-
zovat díky získaným grantům od
MHMP a dofinancování těchto grantů
od MČ Praha 21. Vybudováním hřiště
s ÚMT jsme získali možnost kvalitní
zimní přípravy pro všechny věkové ka-
tegorie, především však pro naše nej-
menší fotbalisty.

Po dohodě s MČ Praha 21 se fotbalový
klub rozhodl na 4 hodiny týdně, v pře-
dem dohodnutých termínech, poskyt-
nout své sportovní plochy organizo-
vané veřejnosti zdarma. Sportování na
fotbalových hřištích má na starosti
správce fotbalového klubu, sportování
podléhá souboru pravidel pro každé
hřiště, aby nedošlo ke zničení fotbalo-
vých povrchů.
Pokud byste chtěli využít naší nabídky,
prosím napište na mail:
petr.krelina@volny.cz Vaší poptávku
a my se s Vámi spojíme.

Za FK Újezd nad Lesy
Martin Mora

Fotbalisté nabízejí hřiště veřejnosti
foto archiv MŠ Sluníčko



strana 6 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 2/2013

Velice úspěšný rok zažil újezdský oddíl
taekwondistů SK Kangsim Dojang. Vy-
nikajících výsledků se mu podařilo do-
sáhnout jak v domácích soutěžích, tak
i na zahraničních turnajích. Dalším
skvělým výsledkem je vyhlášení újezd-
ského závodníka Jakuba Šťastného nej-
lepším závodníkem Českého svazu
taekwondo WTF za rok 2012 v rámci
České unie bojových umění.
Taekwondo extraliga: V domácích sou-
těžích usiloval Kangsim Dojang o nej-
vyšší příčky v Taekwondo extralize,
nejprestižnější české soutěži, která je
soutěží juniorských a seniorských zá-
vodníků s vysokými pásky. V této celo-
roční soutěži, která je nejlepší ukázkou
kvality českých týmů, získal újezdský

oddíl s celkovým počtem 21 bodů CEL-
KOVÉ DRUHÉ MÍSTO ze všech českých
týmů. V soutěži jednotlivců dokázal po-
tvrdit vítězství z minulého roku Lukáš
Sládek, který vyhrál váhovou kategorii
+78 kg.
Taekwondo extraliga mládeže: V této
soutěži žákovských a kadetských kate-
gorií závodníků s vysokými pásky zís-
kal újezdský tým za rok 2012 celkové
třetí místo v soutěži týmů a mladí zá-
vodníci ukázali, že oddíl disponuje na-
danými závodníky, což je velikým pří-
slibem do budoucna. Vítězem soutěže
jednotlivců ve váhové kategorii kadetů
do - 61 kg se stal Mikuláš Novotný, zá-
vodník SK Kangsim Dojang.
Národní taekwondo liga mládeže: Ka-
tegorie nízkých pásků dětských kate-
gorií žáků a kadetů skončila po ur-
putném boji o každý bod a velice těs-
ném výsledku nakonec pro Újezd zis-
kem druhého místa. Po turnajích
v Humpolci, Olomouci, Hradci Králové,
Protivínu, Pelhřimově a třech praž-
ských turnajích se Kangsim stal nako-
nec vicemistrem této soutěže.
Vítězstvím ukončili sezónu Jakub Vaní-
ček, Michal Ešše a Sebastian Sviderski.
Národní liga poomse: Svojí soutěž mají
taekwondisté i ve cvičení sestav čili
předvádění imaginárního boje proti ně-
kolika soupeřům. Hodnotí se zde přes-

Nová koncepce ÚZ
Na konci října 2012 už to vypadalo,
že snad cenzuře ÚZ bude odzvo-
něno, neboť K. Čechová ohlásila
odchod z pozice šéfredaktorky.
Měla být jmenována nová re-
dakční rada (RR), tentokrát se za-
stoupením všech politických sub-
jektů a projednána a změněna kon-
cepce ÚZ tak, aby i opozice měla
možnost přispívat svými články.
Avšak:
• Bez jakéhokoliv výběrového ří-
zení byla jmenována do funkce re-
daktorky ÚZ manažerka „společ-
nosti“ Maminy z újezdské roviny L.
Černá, „nenovinářka“, spřízněná
se současným vedením a rovnou
s vyšším platem než pobírala K. Če-
chová.
• Změna koncepce ÚZ měla pro-
běhnout u uzavřeného kulatého
stolu s vyloučením veřejnosti! Po
odmítnutí opozice účastnit se ta-
kového tajného paktování, bylo na-
konec uzavřené projednání zruše-
no bez náhrady.
• Nová RR byla jmenována radou
MČ, aniž by byla dána jakákoliv
možnost občanům, či politickým
uskupením alespoň podat své ná-

Co nového nás čeká v oblasti realit
Není to pouze zvýšení daně z převodu nemovitostí z původních 3% na 4%
z realizované kupní ceny nemovitosti (popřípadě z odhadu, pokud je vyšší než
prodejní cena), ale je to i povinný „ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BU-
DOVY“ (dále jen PENB), který každý majitel prodávaného rodinného domu
musí mít. Novela zákona o hospodaření energií zavádí řadu povinností s cílem
snížit spotřebu energie při provozu budov. Rozumí se tím množství energie
spojené s užíváním budovy – zejména vytápění, příprava teplé vody a osvět-
lení.
Majitel budovy musí od 1. 1. 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji bu-
dovy, nebo její ucelené části. Vlastník je povinen zajistit při zveřejnění prodejní
nabídky rodinného domu, aby ve veškerých informačních a reklamních ma-
teriálech byla energetická náročnost budovy uvedena. Pokud tak neučiní, vy-
stavuje se nebezpečí uložení pokuty ve výši 100 000,- Kč
PENB může vystavit pouze taková firma, která má k této činnosti oprávnění.
V Újezdu nad Lesy se nyní prodává cca 50 rodinných domů. Někteří majitelé
si nemovitost prodávají sami, někteří prostřednictvím realitní kanceláře. Zej-
ména druhé skupině bych doporučila nepodceňovat uvedená fakta, protože
v konečném důsledku za prodej své nemovitosti odpovídají oni, nikoliv rea-
litní kancelář. Kvalitní makléř by měl svého klienta informovat včas (v tomto
případě již v loňském roce) a měl by umět zajistit provedení PENB.

Milada Vedrová, Újezd n. L. e-mail: milada.vedrova@re-max.cz

Panel 2013+ nabízí výhodný
úvěr na opravy domů také obcím

11. ledna 2013 začal Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) přijímat žádosti do pro-
gramu Panel 2013+, jehož prostřednictvím jsou poskytovány nízkoúročené úvěry
na opravy a modernizace bytových domů.
Na start programu vyčlenil SFRB ze svého rozpočtu 210 mil. Kč.

Žádost mohou podávat vlastníci bytového fondu – právnické i fyzické osoby,
města a obce, družstva a společenství vlastníků jednotek.
Úvěr lze využít na opravy poruch domů, snížení energetické náročnosti, moder-
nizaci bytových jader a opravy společných prostor.

Žádost, formuláře, metodika a pokyny pro získání úvěru jsou zveřejněny
na stránkách SFRB: http://www.sfrb.cz.

Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. ZO Praha 21 –
Újezd n.L. organizuje za podpory Wellness centra Blatov

a finanční podpory MÚ P21 v roce 2013

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
Každé úterý od 19. 3. do 28. 5.2013 tj. 11x

7,30 – 8.00 – plavání, 8,00 – 8,30 – plavání,
Každý pátek od 22. 3 do 31. 5.2013 tj. 11x
Rozvrh plavání a cvičení – platí pro každý pátek stejně:

7.30 - 8.00 - plavání 8.00 - 8.30 - plavání
8.30 - 9.00 - plavání 9.00 - 9.30 - cvičení Soňa
9.30 -10.00 - cvičení Soňa 10.00 -10.30 - plavání

Počet míst v každé půlhodině je omezen, na plavání každou půlhodinu
4 klienti, na cvičení 5 klientů. Cena - plavání 350,- Kč, cvičení 450,-Kč.
Každé úterý a pátek je možné i využít slevy 10% na masáže.
Pro bližší informace kontaktujte v lednu a únoru Marii Kollinovou tel.777
290 142, 281 866 386, nebo Miladu Šáralovou tel. 606 583 969.

nost technik, jejich energie, výška kopů,
atd. Před třemi roky se zapojili do těchto
soutěží i závodníci naší městské části,
neboť byla navázána úzká spolupráce
s korejským Mistrem Lee Youn Yaem,
který se stal reprezentačním trenérem
cvičenců sestav - poomse.

V Újezdě nad Lesy probíhají téměř
každý měsíc semináře s Mistrem Lee
a tak mají místní závodníci tu nejlepší
příležitost se zdokonalovat. Intenzivní
práce se ukázala jako prospěšná a oddíl
skončil na stupních vítězů i v této sou-
těži, a sice na třetí příčce. Z jednotlivců
dosáhl vítězství Jan Pospíšil, který zís-
kal nejvíce bodů napříč všemi věko-
vými kategoriemi, a byl tak pozván do
reprezentačního týmu. Mezi dalšími ví-
tězi nechyběli ani Marie Brejlová
a Pavel Švejda.
Extraliga poomse: Vítězstvím v této
soutěži vysokých pásků „sestavářů“ se
může pochlubit Kryštof Pikner a Mar-
tin Horák, oba členi české reprezen-
tace. SK Kangsim Dojang zde obsadil
čtvrtou příčku v týmech.
Zahraniční úspěchy: Jak již bylo zmí-
něno v začátku tohoto článku, nejlep-
ším českým bojovníkem taekwondo za
rok 2012 byl vyhlášen Jakub Šťastný.
Jakub dokázal v sezóně vyhrát turnaj
série A - rakouský Austria Open, kde se
pravidelně schází evropská špička bo-
jovníků. Jeho vítězstvím skončil i chor-
vatský Karlovac Open, kde se dařilo
i dalším „újezďákům“. Medaile zde zís-
kali Mikuláš Novotný (zlato), Lukáš Slá-
dek (stříbro), Jakub Vaníček, Tomáš
Řehák (oba bronz). Janu Pospíšilovi se
podařilo zvítězit v soutěži sestav na
mezinárodním mistrovství Maďarska
Hungarian Open 2012.

Vynikající výsledky újezdského oddílu
by nebyly možné bez podpory Městské
části Praha 21, a též sponzorů klubu
společnosti Energoforest, s.r.o., Helen
Doron Early English, A-Z Auto, Ob-
chodní akademie s.r.o., kterým patří
poděkování újezdských taekwondistů.

Text a foto Marek Doxanský,
předseda Kangsim Dojang

Újezdští taekwondisté vicemistry
Taekwondo extraligy 2012

„Poděkování“ p. starostovi a staveb-
nímu úřadu Městské části Praha 21
aneb hurá - už jsme zase pod vodou.
Všem odpovědným pracovníkům „dě-
kujeme“ za zpříjemnění vánoc a začát-
ku nového roku 2013 a hlavně za „vstříc-
ný přístup“ k řešení problému, který
jsme nezavinili a který vygradoval
v květnu 2012 sedmistránkovým dopi-
sem MHMP nazvaným „Opatření proti
nečinnosti - příkaz“. Nerespektování
a pohrdání jeho obsahem, jakožto obsa-
hem dvou znaleckých posudků je obdi-
vuhodné. Též vám „děkujeme“ za vaši
péči o naši fyzickou kondici.
Udělat chybu je lidské, ale bývá zvykem,
že slušní lidé ji přiznají a snaží se ji na-
pravit. Dělat 5 let mrtvé brouky a čekat,
kdy nás přestane bavit domáhat se
svých práv je jednak nečestné a jednak
mylné. Tento problém se sám nevyřeší.

Manželé Žebrovi, Lozická 685

Situaci paní Žebrové znám a je mi hrozně líto, do jaké si-
tuace se dostala, mnohokrát jsem s ní jednal. Povolením
výstavby v její bezprostředním okolí došlo ke změně vod-
ního režimu. Paní Žebrová tvrdí, že je to špatným rozhod-
nutím a posouzením stavebního úřadu. Protože však
starosta neřídí stavební úřad a není kompetentní posuzo-

MUDr. Zuzana Dastychová
besedovala „o ženském tématu“

Již 3. ledna ve čtvrtek zahájily členky SPCCH svou činnost a sešly se na pravidelné
čtvrteční přednášce spojené s besedou. Paní doktorka velmi hezkým a lidským
způsobem seznámila přítomné se všemi možnými zdravotními problémy, týkají-
cími se žen každého věku a s úsměvem zodpověděla všechny dotazy. Zdůraznila
potřebnost pravidelných preventivních prohlídek. Paní doktorce děkujeme.

Eva Štrasmajerová

vat správnost jeho rozhodnutí, žádal jsem o vysvětlení. SÚ se
k pochybení nepřihlásil ani tehdy, kdy paní Žebrová předložila
posudek soudní znalkyně, která jí dala za pravdu. Zklamáním
pro mě je, že ani po tak dlouhé době jsem neobdržel žádný závěr
nadřízeného nebo našeho SÚ. Bohužel nevím, zda špatná si-
tuace paní Žebrové opravdu vychází z chybného rozhodnutí na-
šeho stavebního úřadu. Mé doporučení paní Žebrové je: písemně
žádat nadřízený stavební úřad o zprávu, rozhodnutí, ze kterého
bude patrný další postup. Pověřím interní kontrolorku úřadu,
aby prověřila lhůty, ve kterých náš SÚ v této záležitosti konal.
Pokud by se ukázal postup chybným nebo liknavým, bude
v kompetenci tajemníka úřadu tuto situaci řešit.

Pavel Roušar, starosta

Situace objektu RD pí. Žebrové je dlouhodobá záležitost. Dle pa-
mětníků se jednalo vždy o lokalitu se zvýšenou hladinou spodní
vody. Proto tvrzení pí. Žebrové, uvedené ve znaleckém posudku,
že stavba byla suchá až do doby výstavby sousedních objektů
je diskutabilní. Pí. Žebrová byla účastníkem územního řízení,
žádné připomínky však uplatněny nebyly, řešily se připomínky
v průběhu stavby. První posudek byl proveden na základě do-
kumentace k výstavbě Central Group a dlouhodobého pozoro-
vání stavu na místě. Z posudku vyplývá, že stavební úřad provedl
veškeré úkony v souladu s platnými právními předpisy. Po další
stížnosti, směřující na MHMP OST, byl zpracován (zřejmě na ob-
jednávku pí Žebrové) další posudek (stejným soudním znalcem),
kde je konstatováno, že příčinou stavu je výstavba Central Group
a tedy viníkem stavební úřad. Vzhledem k popsaným skuteč-
nostem s tímto tvrzením nesouhlasím. Na základě všech pod-
kladů bude do konce ledna 2013 vydáno rozhodnutí, reagující
na zjištěné skutečnosti a s nímž bude pí. Žebrová seznámena.

Ing. Jan Kupr, vedoucí odboru stavební úřad MČ Praha 21

vrhy. Do RR byla např. jmenována
pí Hájková, zaměstnankyně úřadu
ve vedoucí funkci, tedy osoba zcela
finančně závislá na současném ve-
dení radnice. O její nestrannosti, či
dokonce prosazování otiskování
i opozičních názorů tak lze s úspě-
chem pochybovat.
• Originální bylo i odvolání staré
RR, jejíž členové se toto dověděli
oficiálně mailem od pí Čechové
s odstupem tří týdnů.
Opravdu názorný příklad Otevře-
ného Újezdu.
Zpravodaj se nyní sice tváří jako
„nezávislý“ na radnici, ovšem ve
skutečnosti je výsledkem celé této
hry „Nová koncepce ÚZ“ defini-
tivní ovládnutí ÚZ a RR součas-
ným vedením radnice.

Ing. Jiří Lameš

Víte, že
� újezdská radnice dlouhodobě usi-
luje o trvalé vyloučení nákladní dopra-
vy přes Újezd nad Lesy. V souvislosti se
stavbou kanalizace jsme již skoro za-
pomněli, kolik kamionů Újezdem nor-
málně projíždí. Proti výluce kamionů
ale silně tlačí Ministerstvo dopravy
a chce zrušit výjimku jejich objízdné
trasy, která nyní bez poplatků vede po
dálnici D11. Nedávno se však zjistilo, že
mostek pod hlavní (na úrovni rybníka
při vjezdu do Újezda od Prahy) je v ha-
varijním stavu. Úřad městské části ne-
chal zpracovat statický posudek, který
byl následně vyhodnocen hlavním měs-
tem Prahou a po složitých jednáních
vydal specializovaný stavební úřad hl.
města Prahy rozhodnutí, ve kterém za-
kazuje průjezd nákladních automobilů.
Mostek nemá vlastníka a soud nejprve
musí určit vlastnictví a teprve pak
může dojít k opravě. Odborníci však do-
dávají, že mostek je v takovém stavu, že
oprava již není možná. Připravme se
proto spíše na výstavbu nového most-
ku s dopravními omezeními, které tato
stavba přinese. Zároveň si Újezd od ka-
mionů ještě nějaký čas uleví.
Informace poskytl Pavel Roušar, starosta

Toto periodikum je určené pro všechny občany
naší MČ, a to bez ohledu na jejich politické ná-
zory či stranickou příslušnost. Důvodem ke
změně redakce a redakční rady bylo zajištění
nezávislosti na jednotlivých politických stra-
nách a tím zajištění její nestrannosti v přístupu
k jednotlivým přispěvatelům s cílem publiko-
vat aktuální, plnohodnotné, pravdivé a ne-
urážlivé články bez politické cenzury.

-red-
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POZOR ZMĚNA
Zájemci o ozdravný pobyt v Lázních Luhačovice osloví: Mirku Branžovskou tel. 777 711 694, mail: m.branzovska@gmail.cz

Bohužel se zvyšuje i cena na Kč 4.800,-

HLEDÁM PRÁCI NA ŽIVNOSTENSKÝ LIST 
se zaměřením na elektromechaniku 

v.č. 50 mám. Kompletaci, montáž atd.
do vlastních prostor, dílna, sklad. 

Tel.: 281 970 169 Mob.: 607 683 916

Ú

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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

� 603 505 987 

VŠE KOLEM DOMU

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

STROMY
Kácení a prořez 

nevhodně umístěných, 

přerostlých, 

a majetek ohrožujících 

stromů

horolezeckou technikou 

Tel: 603 547 856

www.ver-mont.cz

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

JV Pokládka zámkové dlažby a jiné zednické práce, údržba zahrad, kácení stromů, veškeré vyklízecí práce, odhrnování sněhu, správa a údržba i úklid panelového domu. Tel. 776 015 558; 773 615 551

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

Nový zákon o ochraně
ovzduší

Podle nového zákona musí orgány ochrany ovzduší aktivně zpří-
stupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná
stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení či kolaudačním sou-
hlasům z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuve-
dených v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. – což jsou především
kotle na tuhá, kapalná a plynná paliva. Nově jsou tyto informace
zveřejňovány na webových stránkách úřadu v sekci monitorování
ovzduší.

Martina Kopecká
referentka životního prostředí
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MMKK nneehhttoovvéé ssttuuddiioo
Markéta Flieglová

modeláž gelových nehtů • p-shine
• gelová fr. manikúra na nohy

Poličanská 1185, Praha 9, Újezd nad Lesy
Objednávky 773 260 062

wwwwww..zzeelleennii..cczz

Nabídka rekondičních 
a regeneračních masáží

Nabídka aromaterapieNabídka aromaterapie
Gabriela Přindová              tel.: 604 107 899

V pohodlí Vašeho domu ... 

Při prodeji Vaší nemovitos� se s důvěrou obraťte na naši kancelář.
Zajis�me Vám kompletní právní servis a prodej za op�mální cenu.

Dobrá znalost místních podmínek
a dlouholeté působení v této

lokalitě jsou pro Vás 
tou nejlepší 

zárukou.

Mgr. Miroslav Timura - realitní kancelář
Starokolínská 22, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
tel.: +420 281 970 381, mobil: + 420 603 435 950
E-mail: miroslav �mura@mtreality.eu, www.mtreality.eu

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ PPOOLLOOŽŽÍÍ PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

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, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169

FA INZÁTO

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

7. ročník charitativní akce
ŠKOLA PRO UNICEF

se koná dne 26.3.2013 od 17 hodin
na I.stupni Masarykovy ZŠ v parku
(bližší informace v březnovém čísle Zpravodaje)


