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Úřad, policie, školka – škatulata hejbejte se!

Každý v Újezdě už jistě alespoň zaslechl o Kangsim Dojang, 
oddílu újezdských taekwondistů. Ne všichni však vědí, co to
taekwondo je a čím přesně se zabývá. Proto jsme se rozhodli
Vás u příležitosti DESÁTÝCH NAROZENIN našeho oddílu blíže
seznámit s tímto krásným bojovým uměním a pozvat Vás na
velkou oslavu, pořádanou u příležitosti tohoto významného 
jubilea.
Za finanční podpory městské části Praha 21 totiž 10. září pro-
běhne sportovně-zábavní odpoledne a exhibice taekwondo. 
Sejdeme se v sobotu 10. září 2011 ve 13 hodin ve skateparku 
u Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy. Na co se mů-
žete těšit? Na nejrůznější sportovní atrakce pro děti, projížďky
na čtyřkolce a motorkách, představení triků s bičem, které si
budete moci vyzkoušet. Budete mít možnost přiučit se zákla-
dům první pomoci pod vedením mediků z 3. Lékařské fakulty
University Karlovy a nebude chybět ani občerstvení. Celé od-
poledne proběhne za doprovodu hudby a jeho vrcholem bude
velká taekwondo exhibice, jíž se zúčastní cvičenci našeho od-
dílu i další významní hosté z tohoto sportovního odvětví. Při-
pravena bude ukázka toho nejlepšího z taekwonda jako je 
silové přerážení dřevěných desek a tvárnic Ytong, ukázka spor-
tovního zápasu a sestav, skopávání jablka z nože, skopávání 
plechovky z hlavy, sestava na hudbu, cvičení s nunchaki 
a mnoho dalšího. Na děti bude čekat spousta zábavy a slad-
kých i věcných odměn. Proto Vás na tuto akci srdečně zveme 
a doufáme, že se sejdeme v co nejhojnějším počtu. Aktuální 
informace a více k programu sportovně-zábavního odpoledne

najdete naWWW.KANGSIM.CZ. 
A teď už mi dovolte Taekwondo blíže představit. Toto staré bo-
jové umění pocházející z Koreje, je celosvětově rozděleno do 
několika federací, ve kterých se jeho cvičení a pravidla trochu
liší. Kangsim Dojang je členem světové federace taekwondo
(World Taekwondo Federation), která má původ v demokra-
tické Jižní Koreji a ve světě sdružuje nejvíce taekwondistů 
z více než 170 zemí. Taekwondo WTF je od roku 2000 olympij-
ským sportem, což mu ještě více přidává na prestiži a popula-
ritě. 
Taekwondo jako bojové umění sestává ze čtyř disciplín - spor-
tovního zápasu (kyorugi), cvičení sestav (poomse), přerážecích
technik (kyokpa) a sebeobrany (hosinsul).  Všechny čtyři složky
je potřeba zvládnout v předepsaném rozsahu na zkoušky na
technické stupně. V taekwondu se totiž, stejně jako v jiných 
bojových uměních, postupuje ve vnitřní hierarchii na základě
získaných schopností, které jsou potvrzeny získáním pásku 
určité barvy. Klasicky od bílé po černou.
Když v roce 2001 vznikl v Újezdě nad Lesy, pod vedením dlou-
holetého reprezentanta a několikanásobného mistra republiky
Marka Doxanského, oddíl Kangsim Dojang, začal se soustředit
nejen na přípravu kvalitních bojovníků a sportovců, ale přede-
vším na výchovu dětí a mládeže, které se snaží vést dle etic-
kého kodexu ke slušnému chování, poctivosti, ohleduplnosti 
a toleranci. Všichni trenéři se snaží, aby si každý člen oddílu 
odnesl do života víc než jen schopnosti sportovce, ale hlavně
aby si pod naším vedením vštípil morální hodnoty. Vzhledem 

k tomu, jakou pověst máme v našem okolí, se nám snad tento
cíl daří plnit.
Újezdský oddíl je známý především díky našim skvělým 
výsledkům ve sportovním zápase, kterých máme nespočet. 
Je pro nás samozřejmostí, že se na všech českých turnajích
umísťujeme na předních příčkách. Každý rok se snažíme umís-
tit mezi prvními třemi týmy na mistrovství republiky a pravi-
delně se umísťujeme i v hodnocení Národní Taekwondo Ligy 
a Extraligy Taekwondo WTF. Národní ligu jsme v roce 2006, 
kdy tato soutěž vznikla, vyhráli. Od té doby jsme byli vždy nej-
hůře druzí a v loňském roce se nám podařilo opět vyhrát 
Národní Taekwondo Ligu mládeže. Navíc jsme se stali vice-
mistry v Extralize Taekwondo, což je nejprestižnější česká sou-
těž. V letech 2005, 2006 a 2007 jsme vyhráli mistrovství
republiky a od roku 2004 jsme se na tomto turnaji umístili 
vždy do pátého místa.
Za deset let existence taekwonda v Újezdě nad Lesy jsme si tedy
vydobyli velice dobré postavení. Od roku 2005 je vždy ně-
kolik našich nejlepších odchovanců členy českého reprezen-
tačního týmu. Již několikrát se někteří naši taekwondisté 
účastnili mistrovství Evropy nebo mistrov-ství světa a to jak 
v juniorských, tak v seniorských kategoriích. Pravidelně vyjíždí
na zahraniční tréninkové kempy a turnaje. Mezi naše nejlepší
současné reprezentanty patří Jakub Šťastný, Pavel Pospíšek, 
Dominik Urich a Maroš Novák, kteří vozí medaile i z takových
turnajů jako je Austria Open nebo Croatia Open (mistrovství 
Rakouska a Chorvatska).

Újezdské taekwondo slaví desáté narozeniny

pokračování na str. 8

Zapojte se do ankety
„Místní Agenda 21“

Vážení spoluobčané, společně  s Vámi chceme zlepšit život
v naší  městské části.  Proto se městská část Praha 21 
(Újezd nad Lesy) přihlásila k projektu „Místní Agenda 21“.
Co to znamená? To, že každý, kdo bydlí v naší městské části,
bude mít šanci vyjádřit názor na její budoucí rozvoj. V sou-
časné době zpracováváme Strategický plán rozvoje MČ
Praha 21- Újezd nad Lesy, jako součást Místní Agendy 21.

Čeho se projekt Místní agenda 21
týká?  V podstatě všech oblastí
našeho života. Od územního
plánu po práci úředníků. Od škol-
ství po volný čas. Od podpory
podnikání po místa ve školkách.
Chceme, aby tento plán sloužil
jako jasný návod, jak si naši oby-
vatelé představují život ve své
městské části.
Aby bylo možné změny v životě
naší městské části navrhnout 

a uskutečnit co nejefektivněji, 
považujeme za klíčové znát Vaše
názory na život v Újezdě. Pro-
síme vás proto o pomoc, která
spočívá ve vyplnění dotazníku ve
vložené příloze. Tímto dotazní-
kem chceme zahájit otevřenou
diskusi, která by vedla ke shodě
na budoucnosti naší městské
části.

pokračování v příloze

Milí čtenáři, 
přejeme vám příjemné letní dny, ty prázdninové a dovolenkové i ty pracovní. 
Cestovatelům přejeme šťastné cesty a šťastné návraty a vám, kteří zůstáváte doma, přejeme
zvolnění tempa. Obyčejná procházka naším lesem k načerpání sil mnohdy postačí. 
Nezapomeňte si přečíst Kalendárium a nástěnku na úřadě, městská část pro vás připravila
dva prázdninové cyklovýlety do Troje a na Klepec, na které vás srdečně zveme.

Užijte si krásné léto, vaše redakce.

Pražští zastupitelé ve čtvrtek 23. 6. 2011 odhlasovali návrh na zadání změny územního
plánu v části Klánovického lesa.
Největší zásluhu na odstartování této šest let odkládané systémové ochrany Klánovic-
kého lesa mají tentokrát pražští zastupitelé ČSSD a ODS, kteří tak naplňují koaliční
smlouvu, v níž mají ochranu Klánovického lesa pevně zakotvenou. Samotná změna by
mohla být výsledkem až následného, asi ročního, projednávání. Zastupitelé tedy o ní
budou hlasovat ještě jednou. Pokud se tak stane, výstavba golfového hřiště bude 
v Klánovickém lese definitivně znemožněna.

-red-

O přístavbě úřadu, v níž byla naplánována nová kancelář
starosty a tajemníka, jednací prostory a prostory k vydá-
vání dokladů v přízemí, rozhodlo bývalé vedení radnice.
Současná radnice stála před rozhodnutím, zda tento pro-
jekt uskutečnit nebo zrušit. Po dlouhém zjišťování všech
možností a zvažování pro a proti máme jasno – úřad přis-
tavíme! Do uvolněných prostor přestěhujeme Polici ČR,
která nyní sídlí v Lišické ulici a prostory doposud využíva-

né policií zrekonstruujeme na školku. Budova v Lišické 
byla původně jako školka vystavěna a po dlouhé době bude
opět navrácena svému účelu. Vznikne 56 nových míst pro
umístění dětí ve školce, což společně s otevřením detašo-
vané školičky pro 20 dětí v Hulické ulici pokryje součas-
nou naléhavou potřebu rozšíření předškolních zařízení 
v Újezdě.

Pavel Roušar, starosta
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Střípky z jednání Rady MČKALENDÁRIUM
kulturních a sportovních akcí (červenec - srpen - září 2011)

16. července  
kolem 9:30 hod

13. srpna
kolem 9:30 hod

Odkládejte:
starý nábytek/ skříně, postele,
stoly, židle, křesla, koberce, lino-
lea, matrace, elektrotechnika
(pračky, myčky, videa, počítače,
rádia), zdrav. keramika - umy-
vadla, záchody

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 

MOBILNÍ KANCELÁŘ
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ a.s

Toušická
Valdovská x Hrádková
Starokolínská (u zast. Blatov)

Dědická x Ranská
Čenovická x Pilovská

Nepatří:
stavební odpad, suť, pneumatiky,
lednice, autobaterie, barvy, ře-
didla a jiné nebezpečné odpady,
odpad ze zahrady

30. 7. od 12:30 do 15:00 hod
31. 8. od 14:30 do 17:00 hod

dodávka VW Transporter, logo
Pražské plynárenské, a.s., 
zaparkovaná na parkovišti u ÚMČ
Praha 21
tel: 267 175 174  a  267 175 202

31. 5. se sešla  Rada MČ na svém 
v pořadí 17. jednání.
Uložila OŽDP realizovat koordinační
opatření plynoucí z dopravního
omezení.To vznikne během výstavby
kanalizace v ulici Novosibřinská.
Pověřila OMI realizovat přípravné
práce na rekonstrukci střech ZŠ Po-
lesná.
Schválila smlouvu o nájmu nebyto-
vých prostor MŠ Sedmikráska a po-
věřila starostu jejím podpisem. 

14. 6. Rada MČ schválila navýšení
počtu kapacity MŠ a školní jídelny

Sedmikráska z 62 na 82 dětí od 
1. 9. 2011.
Pověřila OMI  vyhlášením výběro-
vého řízení na rekonstrukci části
chodníku k nádraží Klánovice. Schvá-
lila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na rekonstrukci střech ZŠ
Polesná, která bude probíhat ve
dvou etapách a bude dokončena
během příštích letních prázdnin.
Vzala na vědomí zápis z Dopravní
komise, která mimo jiné schválila
projekt „zóny 30“ s obousměrným
pohybem cyklistů v Čentické ulici.
OMI připravuje k tomuto projektu

poptávkové řízení na výběr pro-
jektanta.
Schválila zajistit formou dotazníku
průzkum zájmu o parkování v gará-
žovém domě u sídliště Rohožník.
Schválila na základě doporučení
hodnotící komise uzavření smlouvy
o dílo na změnu projektové doku-
mentace na akci „Dostavba úřadu
MČ Praha 21“ a pověřila starostu
podpisem smlouvy o dílo.

Zpracovala Karla Jakob Čechová, 
úplné zápisy z jednání RMČ najdete na
www.praha21.cz v sekci samospráva - záznamy
z jednání.

Rád bych touto cestou informoval
obyvatele v obvodu ÚMČ Prahy 21 
o změnách na místním oddělení 
a bezpečnostní situaci v našem ka-
tastru.  
Místní oddělení Policie České repu-
bliky v Újezdě nad Lesy se sídlem 
v ul. Lišická 1502, Praha 9 je zde již
od roku 2002. Před tímto rokem zde
fungovala pouze policejní stanice 
s několika policisty a to pouze
během dne, ale dnem 1. 1. 2011 na-
stal zlom v rámci zajištění bezpeč-
nosti v katastru MČ Prahy 21, do
jehož obvodu spadá Újezd nad Lesy,
Koloděje, Klánovice a Běchovice.
Místní oddělení policie se tímto
dnem stalo oddělením 2. typu, což
pro laickou veřejnost znamená posí-
lení oddělení v našem případě o 12
policistů v hlídkové službě a 4 poli-
cistů do obchůzkové služby. 
Přestože náš obvod patří bezesporu
mezi pražské obvody s nejnižším ná-
padem trestné činnosti, podařilo se
nám v průběhu několika let snižovat
nápad trestné činnosti. Ke snižování
nápadu trestné činnosti napomáhá
i úzká spolupráce s městskou policií.

Pro srovnání uvádím následující sta-
tistické údaje – počet trestných činů
v roce 2008 byl 631, v roce 2009 jich
bylo 553 a v roce 2010 již jen 514 
trestných činů. Největší část zabírá
majetková kriminalita, tedy vloupání
do motorových vozidel, vloupání do
objektů, nemalou měrou se podílí 
i drobné krádeže. 
Místního oddělení policie Újezd nad
Lesy působí na rozloze 27 km2, ve
kterém je k pobytu přihlášeno cca
15.600 obyvatel. Rozlohou lze náš
obvod zařadit mezi jeden z největ-
ších obvodů v Praze. Do našeho ob-
vodu spadají městské části Újezd
nad Lesy, Koloděje, Běchovice a Klá-
novice. V minulém roce se nám 
rovněž podařilo sjednotit okrsky 
s městskou policií a ustanovit čtyři
okrskáře, které vám blíže předsta-
vím v navazujících článcích tohoto
periodika. Okrskáři MOP úzce spolu-
pracují s okrskáři městské policie 
a to nejen při výměně důležitých in- 
formací, ale i při pravidelných spo-
lečných obchůzkách v daném okrsku.
V následujícím období bychom rádi
intenzivněji prosazovali jednotlivé

oblasti Community policing. Do
Community policing zahrnujeme
prevenci kriminality, spolupráci Po-
licie ČR se zainteresovanými orgány
a veřejností při zajišťování bezpeč-
nosti a zejména při předcházení
trestné činnosti. V rámci Community
policing je třeba prohlubovat spolu-
práci nejen z ÚMČ Prahy 21, ale také
s dalšími orgány veřejné správy, 
fyzickými i právnickými osobami 
a zlepšit tak bezpečnostní situaci 
v našem obvodě. Věřím, že se na jed-
notlivých připravovaných či právě
probíhajících projektech jako pre-
vence u seniorů, prevence na ško-
lách, či průběžné informování ob-
čanů o bezpečnostní situaci v ob-
vodě nebo například zajištění infor-
mační tabule PČR na úřadu městské
části apod., budeme podílet spo-
lečně. Občané tak mohou projevit
zájem a prakticky se podílet na zlep-
šení bezpečnostní situace v našem
obvodu. Na budoucí spolupráci se
těší policisté MOP Újezd nad Lesy.

Npor. Ing. Vladimír Fober
vedoucí oddělení

BEZPEČNOST V KATASTRU MČ PRAHY 21

Kompostárna na bioodpad

Dřevčická ul., parc. č. 803/25
Praha 10 – Malešice
Tel: 274 772 694, 604 221 708
www.jena.cz 

Popelnice na bioodpad
Pražské služby a.s.
Pod Šancemi 444/1, 180 77, Praha 9
Call centrum: 284 091 888
Lze objednat telefonicky

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

KAM S BIOODPADEM
pro obyvatele s trv. pobytem v Praze – zdarma
pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod
sobota                 od 7:00 do 15:00 hod
Na kompostárně je možné též zakoupit výrobky. 

svoz 1 x za 14 dní / lichý týden sobota /
sezónní svoz od 1. 4. do 30.11. 
cena: nádoba 120 l – 600 Kč/ 240 l  - 960 Kč/období
nově lze objednat na celý rok
více na www.psas.cz

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
pro občany hl. m. Prahy zdarma 

trasa B

Obsluze zdarma odevzdávejte: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotoche-
mikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky

Červenec
Sobota 9. 7.  celodenní výlet
Klatovy - výstava karafiátů, tradiční Klatovská pout́ , barokní lékárna, 
prohlídka města Horšovský Týn - renesanční zámek s purkrabstvím, 
kostel sv. Petra a Pavla
odjezd v 6:30 od Štangla a z Blatova, cena 250,- Kč
Pro své členy pořádá a srdečně zve Sdružení důchodců

Středa 13. 7.  v 17:00  „čaj o páté se starostou“
zasedací místnost úřadu
neformální diskuse o dění v obci nad šálkem čaje
Srdečně zve Pavel Roušar, starosta

Středa 13 .7.   Nordic Walking pro zdravotně oslabené a pro seniory
Sraz v 16:00 před ZŠ v Polesné ulici. 
Pro aktuální informace či pro zapůjčení holí prosím volejte tel: 777 327 145.
Srdečně zvou cvičitelky SPCCH

Sobota 16. 7.   půldenní cyklovýlet na Klepec
přírodní památku nedaleko Přišimas. Délka trasy asi 40 km, kola, svačiny
a pláštěnky s sebou.
Sraz v 9 hodin před úřadem v Hulické ulici.
Kdo má kolo, pojed́te s námi! Srdečně zve MČ P21 a KSOPK
Organizuje P. Mach, tel. 606 190 402

Středa 20 .7.   Nordic Walking pro zdravotně oslabené a pro seniory

Středa 27 .7.   Nordic Walking pro zdravotně oslabené a pro seniory

Srpen
Středa 3. 8.   Nordic Walking pro zdravotně oslabené a pro seniory

Středa 10. 8.  v 17:00   Čaj o páté se starostou

Středa 10. 8.  Nordic Walking pro zdravotně oslabené a pro seniory

Středa 17. 8.  Nordic Walking pro zdravotně oslabené a pro seniory

Sobota 20. 8.   Do ZOO na kole? Ukážeme vám kudy!
Sraz v 9 hodin před úřadem v Hulické ulici.
Celodenní cyklovýlet, celková délka trasy asi 60 km, možno individuálně 
kombinovat s MHD. Kola, svačiny a pláštěnky s sebou.
Kdo má kolo, pojed́te s námi! Srdečně zve MČ P21 a KSOPK
Organizuje P. Mach, tel. 606 190 402

Sobota 20. 8.  Celodenní výlet do Olomouce
návštěva Flory Olomouc a historického středu města
odjezd v 6:00 od Lidlu
přihlášky: pí Vacková tel. 281 972 364, pí Líznerová tel. 281 972 219 
záloha 200,-Kč, děti do 10 let polovic 
Všechny přátele zahrádkáře i občany Újezda n/L srdečně zve 
ZO Český zahrádkářský svaz v Újezdě nad Lesy

Středa 24. 8.  Nordic Walking pro zdravotně oslabené a pro seniory

Středa 31. 8.  Nordic Walking pro zdravotně oslabené a pro seniory

Září
Sobota 3. 9.   I. Pražský chovatelský den v Újezdě nad Lesy
disciplíny s chovatelskou tématikou, soutěže, výstava, bursa zvířat
od 13:00  do 18:00 na Multifunkčním hřišti v Čentické ulici
Své mazlíčky s rodokmenem nebo bez něj přineste v pevné schráně, očkovací
průkaz s sebou. Zápis zvířátek do soutěže je od 13:00 do 14:00 h. 
Přihlášky jsou k dispozici v podatelně úřadu nebo na webu ( viz níže)
Již nyní posílejte napsaný hezký příběh o zvířátku, dne 3. 9. bude vyhlášen
vítěz i této kategorie!
Podrobné a aktuální informace prosím sledujte na
www.cschpraha9ujezdnadlesy.websnadno.cz  
Malé i velké chovatele, členy i nečleny ČSCH a všechny návštěvníky srdečně zve
Marcela Lamešová, ZO ČSCH, marcela.lamesova@seznam.cz 

Pondělí 5. 9.  Zápis do hudebních kurzů
od 16:00 v budově Městské policie v Lomecké ul.
klavír – prof. Svatoňová tel. 728 262 680
flétna – prof. Razsbergerová tel. 602 855 639

Sobota 10. 9. Taekwondo – sportovně zábavní odpoledne
sportovní program, hry soutěže, občerstvení, taekwondo exhibice
od 13:00 ve skateparku MZŠ (multifunkční hřiště v Čentiské ul.)
U příležitosti desátého výročí vzniku klubu všechny návštěvníky srdečně zve SK
Kangsim Dojang, WWW.KANGSIM.CZ

KONTEJNERY NA SBĚR DROBNÝCH ELEKROZAŘÍZENÍ

od 13. 6. do 12. 9. 2011

Odkládejte: baterie a drobná 
elektrozařízení (např. kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vyba-
vení, discmany, telefony, elektro-
nické hračky a jiné drobné
elektrozařízení

u úřadu MČ v Hulické ulici vedle
kontejnerů na tříděný odpad

Nepatří: televizory, počítačové
monitory, zářivky, úsporné 
žárovky, velké a malé domácí 
spotřebiče (nepř. lednice, pračky,
myčky a podobně).
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Újezdské muzeum informuje

Letní zahrada
Léto budiž pochváleno, přichází nejkrásnější ob-
dobí roku, všechno kvete, roste a voní. Červenec
je časem žní, pole se mění ze zelené barvy na
barvu v odstínech hnědé. Na zahradě práce
nikdy nekončí, a proto zahradu máme.  
Střiháme odkvetlé květy keřů, vyvazujeme vý-
hony popínavek.
Rostliny zaléváme nejlépe časně ráno, jednou
týdně přihnojujeme při zálivce rostliny v nád-
obách.
Zaléváme a přihnojujeme trávníky.
Ochutnali jste v poslední době lesní jahody? Asi
ne jsou mnohem chutnější a voňavější než ja-
hody zahradní, hlavně když jsou hodně zralé. 
V loňském roce jsme až na chodníku u fotbalo-
vého hřiště cítili vůni jahůdek, které zrály na se-
verním svahu hřiště. V současnosti můžeme
pěstovat lesní jahody i na zahrádce, některé
plodí i opakovaně.
Záhony trvalek nyní tvoří dominantu zahrady.
Potřebují občasné přihnojení společně se záliv-
kou a včasné odstranění odkvetlých květenství,
mohou vykvést ještě jednou.
Odkvetlou levanduli ostřiháme hluboko, ale jen bylinné květenství. Dřevnaté
části v létě nezkracujeme. Nenecháváme rostlinu tvořit semena.
V průběhu července klesá kvetení petunií. Rozvoji kvetení pomůžeme dů-
sledným zaštípnutí a přihnojení speciálním hnojivem pro petunie a surfinie
s větším obsahem železa.
U živých plotů z jehličnanů a stálezelených dřevin zkracujeme pouze nově na-
rostlé letorosty.
Rododendronům vyštipujeme odkvetlé semeníky opatrně nehtem a dáváme
pozor na nové pupeny, které se tvoří okolo, budou kvést v příštím roce.
Velkokvětým růžím odstřihneme odkvetlé květy s horními dvěma listy. Mno-
hokvěté zkrátíme těsně pod květenstvím. Růže přihnojíme slabým roztokem
živin s obsahem dusíku.
Můžeme ještě vysévat na záhony petrželku, do zimy dobře zakoření a vydrží
celou zimu až do jara pro první vitamíny.
Zajímavý tvor, který se v létě objevuje nejčastěji na muškátech a vypadá jako
malinký kolibříček se jmenuje dlouhozobka svízelová je to ale motýl lyšajový
denní. Rychle pohybuje křidélky, nikdy se nezastaví, když dlouhým sosákem
saje šťávu z květů. Rozpětí křidélek má až 5cm. U nás vylíhlí motýli údajně na
podzim odlétají do teplejších krajin Evropy. Počátkem léta se vracejí, jejich
populace se každoročně obnovuje.
Načerpejte během léta nové síly  a užijte si všechny radosti z prázdnin. To
Vám přeje za výbor zahrádkářů 

Zdeňka  Nohejlová

Ve čtvrtek 2. června 2011 proběhlo 
v našem muzeu vyhodnocení letoš-
ního ročníku umělecké tvorby mlá-
deže od 6 do 15 let. Současně s ním
proběhla i vernisáž oceněných prací.
Protože motto soutěže znělo 
„Naučná stezka Klánovickým lesem“,
vytvořily děti a mládež desítky sku-
tečně krásných obrázků. Tím více
práce měla porota, aby vybrala 50
nejlepších prací. Ty byly odměněny
jednak knižními poukázkami od
Úřadu MČ Praha 21, jednak moc hez-
kými diplomy. Vše připravily kurá-
torky výstavy Ing. Eva Danielová 
a Mgr. Aleny Svatošová s několika
učitelkami Masarykovy ZŠ vedených
pí Mgr. Olgou Matějkovou.
Vernisáž byla obohacena improvizo-
vaným vystoupením pěveckého

sboru pražského gymnázia v Botič-
ské ulici. Ačkoliv naše muzeum umož-
nilo sboru vystoupit jako náhrada za
nerealizovaný koncert, měly jejich
písně nadšený ohlas všech přítom-
ných. Ti si dokonce vyžádali slib řád-
ného koncertu buď v divadelním
sále, nebo v Polyfunkční budově.
Umělecká úroveň, společenské vy-
stupování včetně dokonalého oble-
čení všem ukázaly, že mládež, dá-li
se jí možnost, ráda předvede své
schopnosti.
Výstavu otevřel pan starosta RNDr.
Pavel Roušar. V doslova napěchova-
ných prostorách muzea a „žáru“
červnového odpoledne jsme si rádi
poslechli jeho pozitivní ohodnocení
soutěže i uspořádání výstavy.
Výstavou ukončí ÚM své plány na 1.
pololetí. Přes prázdniny je muzeum
uzavřeno. To znamená, že ani bo-

hoslužby Kazatelské stanice Česko-
bratrské církve evangelické, které se
konají jednou za měsíc v našem
muzeu, se v červenci a srpnu neus-
kuteční.
Chci upozornit zejména pravidelné
čtenáře informačního sloupku
Újezdského muzea, že dle nové kon-
cepce časopisu, dostaneme menší
prostor. Naopak, naše plánované
akce naleznete v měsíčním Kalendá-
riu uveřejněním jak v ÚZ, tak i na in-
ternetu.
Muzejní rada ÚM děkuje všem dosa-
vadním příznivcům a podporovate-
lům a všem přejeme i krásné
prožitky o prázdninách a dovole-
ných.
Těšíme se na shledání s Vámi v září
2011.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

TJ SOKOL Újezd nad Lesy – oddíl tenisu
tak jako v minulém roce umožní STUDENTŮM A ŽÁKŮM z Újezda nad Lesy 
v době letních prázdnin do 17:00h  vstup na kurty zdarma.
Předem je nutná dohoda na tel. 603 172 744 ( nevolat 10.-24.7.)
Přesné informace budou vyvěšeny na kurtech.

Ing. František Sedlák, předseda TO

Přejeme všem svým příznivcům
příjemnou dovolenou, pohodové
léto, hodně sluníčka a dobré po-
hody!

Sdružení důchodců 
v Újezdě nad Lesy

ZÁPIS DO HUDEBNÍCH KURZŮ
V pondělí 5. 9. 2011 od 16:00 se bude
v Lomecké ulici (budova Městské 
policie) konat zápis do hudebních
kurzů. 
Přihlásit se můžete do kurzu výuky
hry na flétnu nebo klavír. Bližší info:
klavír - prof. Svatoňová, 

tel: 728 262 680 
flétna - prof. Razsbergerová, 

tel: 602 855 639

NORDIC WALKING
pro zdravotně oslabené a seniory

Sportovní chůzi s holemi – Nordic
Walking - pořádáme od června do
září.
Sraz je každou středu v 16. hod před
Masarykovou ZŠ v Polesné ulici.
Pro aktuální informace či pro zapůj-
čení holí prosím volejte tel: 

777 327 145.
Těšíme se na Vás, 

za cvičitelky SPCCH L. Říhová

Hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, odbor dopravy, vydal
rozhodnutí Sp.zn. S-MHMP 473981/2011, jímž povoluje částečnou
uzavírku ul. Novosibřinské mezi křižovatkami  s Valdovskou a Svojšic-
kou z důvodu výstavby kanalizace v termínu od 12.7. do 31.10. 2011

Plné znění rozhodnutí včetně stanovených objízdných tras, tak, jak 
o nich informoval Zpravodaj 6/2011, neleznete na úřední desce MČP21.

Dne 6.6.2011 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k záměru „Modernizace
traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“ z hlediska přijatelnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Připomínky naší MČ byly řádně vypořádány
a projekt postupuje do fáze územního a stavebního řízení. Nahlédnout do
stanoviska lze na www.cenia.cz/eia, www.mzp.cz/eia pod kódem MZP290.

PŘÍRODNÍ REZERVACE KLÁNOVICKÝ LES
MČ Praha 21 a MČ Praha Klánovice podaly dne 17.6.2011 společné námitky
k návrhu na vyhlášení  přírodní rezervace Klánovický les a požadují od
hlavního města Prahy výrazné rozšíření rezervace.
Má-li nová přírodní rezervace dostatečně chránit Klánovický les v souladu
s jeho charakterem a významem, musí být její územní rozsah souvislý 
a ucelený a musí zahrnovat převážnou část plochy stávajícího lesa. 
Ochrana Klánovického lesa je zakotvena v koaliční smlouvě jak v hlavním
městě, tak v MČ Praha 21.

zdroj: tisková zpráva MČ P21

Jak si vedou webové stránky
Od 1.do 31.května si újezdský web otevřelo 3 524 návštěvníků. Během
6 510 návštěv se stránky zobrazily celkem 41 181x. Dnes se na našem
webu denně pohybuje kolem 300 návštěvníků. Nejnavštěvovanější je
titulní stránka, následují stránky úřadu, Zpravodaje, veřejné dopravy 
a kontaktů.
Vítejte i vy na www.praha21.cz

ZMĚNY PRO BEZPLATNOU JÍZDU V PRAŽSKÉ DOPRAVĚ
Děti od 6 do 10 let a senioři nad 70 let mohou i nadále jezdit po Praze zdarma. Pokud si senior nad 70 let pořídí
opencard, může jezdit zdarma i ve vlacích ČD. Děti od 10 do15 let a senioři od 65 do 70 let mají nově nárok na bez-
platnou přepravu, ale jen s kartou opencard, kterou si mohou zdarma zařídit např. ve vestibulu metra Rajská za-
hrada (po – pá 6:00 – 12:45, 13:45 – 16:00, 16:30 - 20:00 hod/), ale musí si nechat na kartu nahrát potřebná data
a to za cenu 120,-Kč s platností na 6 let. Dále lze o kartu zažádat elektronicky na www.opencard.cz, kde se dozvíte
i další informace.

Martina Nejtková, výkonná redaktorka

Cestovní doklady pro děti
Dnem 30. 06. 2011 bylo zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů ro-
dičů. Po tomto datu smí dítě cestovat mimo ČR bez vlastního cestovního
dokladu pouze s rodičem, v jehož cestovním dokladu bylo již zapsáno před
01. 07. 2011. Upozorňujeme však občany, že v současné době ne všechny
státy zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče uznávají, a vyžadují, aby dítě
mělo vystaveno svůj cestovní doklad.
Doporučujeme proto občanům, aby se před plánovanou cestou do zahra-
ničí vždy informovali o tom, zda daný stát zápisy dětí v cestovním dokladu
rodiče uznává.
Dnem 26. 06. 2012 pozbudou platnosti všechny zápisy dětí v cestovních do-
kladech rodičů.Po tomto datu musí mít každé dítě svůj vlastní cestovní do-
klad. Pozbytí platnosti zápisu dítěte nebude mít vliv na platnost
samotného cestovního dokladu. Dítě (občan mladší 10 let) zapsané v ob-
čanském průkazu rodiče může cestovat do států EU pouze s vlastním ces-
tovním dokladem. 
Občanský průkaz může jako cestovní doklad na území EU použít pouze
jeho držitel. Rodič může prokazovat údaje k dítěti zapsanému v občan-
ském průkazu pouze na území ČR.

Zdena Vodová, Vedoucí odboru občansko správního

redakčně upraveno

POZOR
na předváděcí akce
Dobrá rada nad zlato. V poslední
době ŽO ÚMČ Praha 21 řeší opa-
kované stížnosti občanů z celé ČR
týkající se předváděcích akcí, při
kterých jim je vnuceno nekvalitní
a velmi předražené zboží, nejvíce
varovné je však to, že se převážně
jedná o starší spoluobčany. Vrá-
cení tohoto zboží  je velmi kompli-
kované a zdlouhavé, jelikož společ-
nost, která má bohužel sídlo na
našem správním území, má dobře
propracovaný postup obstrukcí,
což téměř znemožní bez soudního
projednání předmětné zboží vrá-
tit. Na základě uvedených skuteč-
ností doporučujeme občanům,
aby byli abnormálně obezřetní,
pokud se nějaké podobné akce již
zúčastní, ale mnohem účinnější
obranou před téměř jistými prob-
lémy  je těmto akcím se velkým ob-
loukem vyhnout, protože násled-
ně může řešit tuto zapeklitou 
situaci jen a pouze soud.
Jaroslav Musil, Živnostenský odbor

Zápisy do základní školy a do mateřských škol
Masarykova základní škola přijala všechny děti s trvalým bydlištěm v MČ
Praha 21 a 1. 9. 2011 otevře 5 tříd prvňáčků. Jelikož povolená kapacita ZŠ,
školní družiny a školní jídelny je v současné chvíli nedostačující, intenzivně
se pracuje na podkladech pro povolení navýšení kapacity. 
Protože počet volných míst v mateřských školách opět neuspokojil všechny
rodiče žádající o umístění svých dětí, rozhodla RMČ Praha 21 o využití na-
bídky prostorů ke zřízení  detašovaného pracoviště mateřské školy. Novou
třídu v Hulické ulici spadající pod kmenovou MŠ Sedmikráska otevřeme 1.
září 2011a bude přijato 20 dětí. I zde je nutné vše administrativně připravit,
aby jak Ministerstvo školství, tak i Magistrát hl. města mohl provést změnu
v Rejstříku škol.

Přehled o zápise do MŠ na šk. Rok 2011/2012

Střípky z odborů

Celkový počet míst v mateřských školách 321
Celkový počet podaných žádostí 279

z toho duplicitních: 81
Počet volných míst 108
Počet přijatých dětí 108
Počet nepřijatých dětí 90

z důvodu: naplněné kapacity 45
mladších 3 let 37
jiného trvalého bydliště 8

Hana Kořínková, referentka pro školství
redakčně upraveno
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Dům na křižovatce
V květnovém čísle jsme přinesli první část mozaiky názorů a pohledů na  polyfunkční
dům - Dům na křižovatce. Druhou část máte právě před sebou. 
Čtyřlístek osobních výpovědí o historii vzniku a využití domu doplňujeme příspěvkem
pátým. Obsahuje asi nejkategoričtější názor na roli, kterou při plánování novostavby domu sehrála České pošta. 
Požádali jsme proto o vyjádření pana ředitele Outlého. Jsme rádi, že nyní můžeme uveřejnit oba pohledy, ačkoli se 
redakce neztotožňuje ani s jedním z nich. Stanovisko tehdejšího vedení radnice se nám získat nepodařilo.

Historie křižovatky
a současnost
Sál na křižovatce má dlouhou a pe-
strou historii. O některých skuteč-
nostech jsem již psal  v únorovém
Zpravodaji.  Ve své době byl tento sál
skutečným kulturním a společen-
ským centrem dění v naší obci. 
V květnovém Zpravodaji bylo od pa-
mětníků vzpomenuto, kolik kultur-
ních spolků a společenských organi-
zací zde fungovalo. Bylo vzpomenu-
to, že existoval ochotnický divadelní
spolek, od prosince do konce března
se konaly plesy společenských orga-
nizací, některé byly uvedeny jiné ne.
Nechci všechny jmenovat, určitě
bych na některé zapomněl, třeba na
obec baráčníků. Je třeba ještě něko-
lik faktů dodat. Sál nebyl jen kultur-
ním a společenským centrem. Vzhle-
dem k tomu, že v té době neměla zá-
kladní škola vlastní tělocvičnu, byl
sál využíván k hodinám tělesné vý-
chovy. Sám jsem pamětníkem toho,
že pan učitel Kraus převáděl žáky
přes křižovatku na tělocvik. Sál byl
skutečně využíván na maximum.
Musel být zpracován harmonogram
časového využití a nebylo jediného
dne, kdy by se nekonala některá 
z mnoha aktivit. Přes den škola,
večer sportovci - (základní tělovýcho-
va, fotbal, stolní tenis, několik večerů
v týdnu cvičení žen a mužů). A před-
stavte si, že to vše za roční členský
příspěvek 24,- Kč. Na toto cvičení byl
sál vždy plný i přes vyjádření uveřej-
něné v čísle 5/2011, že pro ženy byla
zavedena pracovní povinnost a na
nic jiného neměly čas. Pokud vím,
tak povinnost pracovat byla pro
všechny a při dnešní nezaměstna-
nosti to byla vymoženost. Jistě 
v Újezdě dosud žije řada žen, která
tato fakta potvrdí. Národní výbor
jako vlastník, se o údržbu a rekon-
strukci pečlivě staral. Šlo již o letitou,
vlhkou budovu, proto bylo třeba pro-
vést izolaci (v té době novou techno-
logií, které se říkalo elektrosmoza),
položit novou střechu a provést re-
konstrukci kotelny. Bylo provedeno 
i několik stavebních úprav – byla
přistavena místnost na sportovní ná-
řadí a malá zasedací místnost, která
byla využívaná na spolkovou činnost
společenských organizací.  Výraznou
změnou prošlo i vnitřní vybavení,
byla položena nová parketová po-
dlaha, realizováno nové moderní
osvětlení. Všechny tyto akce byly
realizovány z finančních prostředků
ONV Praha-východ. Moc mě mrzí, že
konkrétní sumu nevím, ale žije ještě
několik členů bývalé stavební ko-
mise, kteří ji určitě znají.
Teď již k dvacetileté historii. Po ma-
jetkovém převratu byl celý objekt
vrácen nevím kolikátému potomkovi
původního majitele, bez zohlednění
finančních prostředků, které byly do
objektu vloženy. Je třeba říci, že 
v rozporu s tehdy platnými restituč-
ními zákony. Ocenění zaslouží zá-
měr nového majitele budovu přesta-
vět na hotel s restaurací a společen-
ským sálem. Svůj záměr přišel před-
stavit na jednání zastupitelstva. Ne
proto, že by potřeboval souhlas za-
stupitelstva. Problém byl v zákonem
stanoveném počtu parkovacích míst.

Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí
parkovacích míst na pozemku u MÚ.
Na tomto záměru je třeba ocenit
především skutečnost, že představa
majitele s úvěrem 50 milionů Kč byla
vázaná časovým termínem, což se sna-
žil dodržet. Potom došlo k události,
která výrazně ovlivnila další vývoj.
Stavba se začala realizovat. Majitel ze-
mřel, podle tehdejších názorů, zemřel
tragickou nehodou, podle jiných mu
někdo pomohl. Ale to jsou pouze spe-
kulace. Skutečností zůstává, že ná-
sledně nastaly problémy, které musela
MČ řešit. Pozůstalých bylo několik, ale
žádný nechtěl vzniklou situaci řešit.
Proto vznikla jáma Karel s jezírkem, 
rákosem a doutníky. Zastupitelstvo se
mnohokráte celou záležitostí zabý-
valo.Byla uložena pokuta 500 000,- Kč
za hyzdění vzhledu obce. K dalším
problémům došlo s postupem času,
kdy bylo nebezpečí, že budou ohro-
ženy sousední dva pozemky sousedící
s jámou. MÚ byl nucen tyto pozemky
na vlastní náklady v hodnotě 700 000,-
Kč zpevnit. Tyto náklady nebyly nikdy
uhrazeny. Po dlouhé době nastává
další etapa řešení. Několik starostů
Újezda nad Lesy se snažilo tento prob-
lém vyřešit. Podařilo se to až paní 
Vlásenkové. Odkup tohoto pozemku
nebyl zrovna výhodný, ale byl ve pro-
spěch MČ. S paní šéfredaktorkou jsem
se dohodl, že ve svém článku budu 
popisný bez politického zabarvení.
Mohu prohlásit, že tento slib mi nadě-
lal mnoho problémů. Ale dále k dal-
šímu postupu. Byl představen záměr
k postavení nového domu. Záměr ře-
šilo zastupitelstvo několikrát, byla 
zveřejněna anketa pro občany. Zvítězil
návrh na postavení polyfunkčního
domu, kde bude umístěna pošta a lé-
kárna. Vnější vzhled byl podle archi-
tektů směrován tak, aby co nejvíce
odpovídal původní stavbě. I zde však
platí, že po bitvě je každý generál.
Stavba je ošklivá, sál malý, prostory
nevyhovující atd. Já naopak tvrdím, že
tato stavba byla v konkrétní době rea-
lizací možného a v budoucnosti se ur-
čitě osvědčí. A ještě jeden fakt;  byl
vyřešen danajský dar privatizace a za-
loženo něco, co lze pro občany Újezda
nad Lesy využít. Už nyní lze ve Zpra-
vodaji nalézt pozitivní reakce občanů,
kteří se s těmito prostorami seznámili.
Polyfunkční dům je postaven a pů-
vodní využití je dnes v nedohlednu.
Přestěhování pošty a některých dal-
ších služeb by bylo pro občany Újezda
velmi výhodné a logické. Uskutečnilo
se mnoho jednání na různých úrov-
ních až po ta nejvyšší. Zástupci pošty
vznesli požadavky na počet prostor. 
Jejich požadavky byly akceptovány, 
i když dnes působí v prostorách da-
leko menších než jim bylo nabízeno.
Všechna tato dlouhá jednání vyústila
v jednoznačný závěr. Zástupci pošty
nikdy neměli zájem poštu přestěhovat
do nových prostor, pouze jednání pro-
dlužovali a hledali záminky proč pře-
stěhování nelze uskutečnit. Skutečný
důvod je však někde jinde. Vážení
právníci České pošty uzavřeli tak ne-
výhodnou smlouvu ve stávajícím zaří-
zení, až je to s podivem. Smlouva je
uzavřena na dlouhou dobu, odstou-
pení od smlouvy je finančně náročné
hovoří se o 15 mil. Kč, ale přesnou
sumu odstupného neznám. Troufám si
tvrdit, že z těchto důvodů provozovna

České pošty v polyfunkčním domě
nikdy nebude. Zde si dovolím ještě
malé historické odbočení. U za-
stávky MHD Sudějovická stojí pa-
trový dům, který byl v majetku České
pošty, kde také provozovna fungo-
vala. V polovině 90 let byl objekt pro-
dán jakémusi náměstkovi pošty.
Obratem byl prodán současné firmě,
která dům rekonstruovala a nyní se
zde vyrábí skleněné výplně. Fungo-
vání pošty v těchto mistech by ob-
čané určitě uvítali. Snadná dopravní
obslužnost v obou směrech. Pošta
by ušetřila na nájemném atd. Lze si
jenom povzdechnout, kde ty loňské
sněhy jsou.
Na závěr mi dovolte ještě malé za-
myšlení. Před současným zastupitel-
stvem a vedením radnice stojí ne-
lehký úkol. Najít pro tuto stavbu eko-
nomické využití a ještě hledat cesty,
jak tyto prostory využít pro širokou
občanskou veřejnost. Je to úkol ná-
ročný, ale jsem přesvědčen, že je ře-
šitelný. K tomuto tématu by bylo
možné uvést některé další podrob-
nosti, bylo by možné polemizovat 
s některými uveřejněnými názory
pamětníků. Jsem přesvědčen, že to
není nutné. Žijí dosud pamětníci,
kteří si udělají vlastní názor. Jsem
rád, že jsem se mohl k tomuto té-
matu vyjádřit. S napětím očekávám
jaké další téma bude ve Zpravodaji
nastoleno.

Dr. Pavel Janda

Děkujeme za možnost vyjádřit se 
k článku, který vyjde o novém poly-
funkčním domě ve vašem Újezd-
ském Zpravodaji. Článek zmiňuje
neochotu České pošty k přemístění
pobočky. Nelze to považovat za
správnou interpretaci skutečnosti.
Smlouva s majitelem prostoru, kde
dnes pošta poskytuje služby zákaz-
níkům, byla uzavřena v době, kdy 
o stavbě polyfunkčního domu ne-
bylo rozhodnuto. Pokud jde o pod-
mínky smlouvy, jsou neveřejné. Rád
bych jen upozornil na skutečnost, že
pouze dlouhodobý pronájem dává
prostor k jednání o výhodné ceně.
Není jistě třeba připomínat, že Česká
pošta je samofinancovatelná, nedos-
tává od státu žádné dotace – a proto
se snaží získat prostory pro svoje
služby vždy za co možná nejlepších
finančních podmínek. 

Přestěhovat pobočku do polyfunkč-
ního domu bylo jistě lákavou myš-
lenkou, Pošta se o tuto možnost 
v minulosti zajímala, po uvážení ale
dospěla k názoru, že stěhování není
zjevnou prioritou. Prostory pro sou-
časnou pobočku jsou dostačující, zá-
kazníci nejsou nespokojeni. Do
budoucna nelze přestěhování po-

bočky vyloučit, ale v současné chvíli
řeší podnik podstatně palčivější zá-
ležitosti ve své pobočkové síti, které
vyžadují okamžitá řešení. Finance
tak směřují do míst, kde jsme dostali
výpověď z nájmu a musíme náklad-
ně rekonstruovat prostory nové,
řada vlastních poboček je ve stavu,
který nevyhovuje současným náro-
kům na poskytování poštovních slu-
žeb jak ze strany pošty, tak jejích
zákazníků. Česká pošta dnes provo-
zuje přibližně 3 400 poboček.  Tře-
baže jistě existují po celé republice
místa, která nabízejí lepší řešení, je
nutné postupovat způsobem, který
zohledňuje skutečné problémy a zá-
roveň uvážlivým způsobem bere 
v potaz jak finanční nároky změny,
tak využití personálních a technolo-
gických kapacit podniku. U součas-
né pobočky v Újezdě nad lesy pod-
statný důvod k jejímu přestěhování
skutečně není. 

Děkuji Vám a především všem našim
zákazníkům za pochopení.

S pozdravem
Ing. Jindřich Outlý

ředitel 
Region Praha

VYJÁDŘENÍ ČESKÉ POŠTY

/druhá část/

Že novostavba polyfunkčního domu přinesla obci kromě příslibů i nemalé problémy, o tom dnes nemůže být 
pochyb. Původní stavební plán pro komerční využití (restaurace, bar, pronájem sálu, pobočka pošty, zřízení 
lékárny), které by umožnilo i aktivity kulturní a společenské, se zatím neuskutečnil. Do domu byla začátkem roku
2010 nastěhována knihovna (do prostor určených pro poštu) a také muzeum a formou pronájmu, který nepo-
krýval ani provozní náklady, začalo fungovat taneční studio. O původně převážně komerčním projektu se časem
začal vyprávět sen o jakémsi kulturním stánku Újezda, sen, který ale byl a je neuskutečnitelný. Bez kvalitního 
nájemce či nájemců, kteří svým podnikáním zaplatí provoz žádoucích nevýdělečných kulturních aktivit (zmíněná
knihovna a muzeum) je fungování domu nemožné.
Protože bez Újezdského muzea a knihovny si dnes Dům na křižovatce už nedovedeme představit, přinášíme 
jejich stručné portréty a doufáme, že jejich další setrvání a rozvoj bude i v budoucnu možný.
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MUZEUM V ÚJEZDĚ
Jaká je minulost naší obce a jaké jsou mezníky jejího vývoje? Je to původní
osada, spíše statek ze 13. století? Je to ves prodávaná či děděná mezi šlech-
tickými rody až do r. 1639, kdy je Újezd vypleněn švédskými vojsky? Je to
deset domků pro deset německých rodin které po stočtyřiceti letech bez zná-
mek osídlení usazuje do zpustošených míst Alois I. Josef z Lichtenštejna? Je
to osada obce Koloděje či obec v okrese Praha-východ? Nebo městská část
vzniklá sloučením osad Blatov, Nová Sibřina a Újezd? Tohle všechno je histo-
rie promítnutá do dnešního Újezda nad Lesy. Těžko ji ale v ruchu současnosti
zahlédneme. Co ale dodnes vidět je a na co Újezd přímo navazuje, je historie
20. století, především rozvoj obce po 1. světové válce. Zachytit ráz obce před
sto lety a ukázat její vývoj, to je stěžejní téma Újezdského muzea. Proto je
jeho motto Proměny pražské periferie. Stejně se jmenuje i stálá expozice,
která je doplňována dary a zápůjčkami starousedlíků a je obměňována z ar-
chivu muzea. V deseti vitrinách je zdokumentován kulturní a sportovní život
obce, školství a mládežnické hnutí, okupace a odboj za II. války, politický vývoj
a styl zástavby. Kde jinde se dozvíme, jak velké dějiny procházely malým Újez-
dem a zanechávaly v něm  stopy na každodenních osudech obyvatel? 
Dvě místnosti Újezdského muzea jsou od léta 2010 nastěhovány v boku tzv.
polyfunkčního domu se vchodem ze Starokolínské ulice. Po dostavění domu
bylo muzeum krátce umístěno v prostorách projektovaných pro lékárnu 
a ještě předtím, od r. 2004, kdy rozhodnutím radnice vzniklo, obývalo uvol-
něné místnosti ve škole v Polesné ulici. 
Cizí se možná nad Újezdským muzeem pousměje, ale pro všechny, kdo jej
přijali jako součást kulturního života obecního i vlastního, se stalo místem
pravidelných koncertů a výstav, vždy spjatých s místními tvůrci či interprety.
Pořádají se zde literární a výtvarné soutěže především místních školáků, te-
matické výstavy mapující život v Újezdě od minulosti po dnešek, adventní
koncerty a koncerty absolventů hudebních kursů. Archiv využívaji studenti
pro své bakalářské a diplomové práce, které často přesahují úzce lokální 
dějiny. Muzeum k Újezdu patří a v překotném rozvoji obce posledních let je
pojítkem s místní historií a žijícím ostrůvkem kultury i vzájemných setkávání.

Újezdské muzeum je otevřené vždy v sobotu od 13 do 17 hodin.
Připravuje se zveřejňování a archivace fotogalerií z jednotlivých výstav na
www.praha21.cz

Důležitá informace:
Každou třetí sobotu v měsíci (protože v neděli je Muzeum zavřené) se schá-
zejí přibližně dvě desítky lidí k bohoslužbě českobratrské církve evangelické.
Zdejší kazatelská stanice zahrnuje oblast Prahy 21 a patří pod sbor ve Škvorci.
Informace všem zájemcům poskytne pan doktor Schmidt na tel: 281 971 554

použité podklady: vyprávění PhDr. Miloše Schmidta, který je „otcem zakla-
datelem“ muzea a předsedou Muzejní rady a kniha manželů Tomaidesových
Střípky z újezdské historie

Výstava věnovaná Újezdskému Zpravodaji 1958 - 2010 
proběhla v Újezdském muzeu od 30. 4. do 28. 5. 2011.
Nejstarší exponáty zapůjčil p. Štěpánek a p. Tomaides, poslední desetiletí 
pochází s archivu úřadu. Poděkování za přípravu výstavy patří sl. Martině 
Nejtkové a paní Tomaidesové.

Měsíčník Zpravodaj začal vycházet rozhodnutím Rady MNV (místního ná-
rodního výboru) v nákladu 500 výtisků v únoru 1958. Už tehdy se založila
tradice pravidelných rubrik, zejména zprávy z činnosti MNV (dnes Rady MČ).
Přibližně do roku 1965 se vydávání potýká s nedostatkem a špatnou kvalitou
papíru a jeho obvyklý rozsah je šest stran. V průběhu let kolísala cena Zpra-
vodaje od 50 ke 30 halířům, od koruny zpět k padesátníku až k distribuci
zdarma formou dvouměsíčníku v nákladu 1000 výtisků v r. 1982. Střídali se
šéfredaktoři a zejména oni museli disponovat značnou dávkou osobní obě-
tavosti, aby časopis pravidelně vycházel a byl včas kolportován. Od zániku
pro nedostatek přispěvatelů jej dokonce v roce 1981 zachránil šéfredaktor
celostátního měsíčníku Motoristická současnost, který si Zpravodaj přibral ke
své profesionální práci.
V roce 1989 vycházel Zpravodaj stále jako dvouměsíčník, zdarma, nákladem
1000 výtisků a přinášel do té doby nevídané zprávy o převratných změnách,
které zasáhly i Újezd. Ekonomické samostatnosti byl díky placené reklamě
Zpravodaj nejblíže mezi roky 1991 až 1995, kdy dokonce vydělal 2 742,-Kč.
V roce 1997 přišla zásadní změna redakční rady, grafické úpravy a tiskárny,
tradiční rubriky ale zůstaly. Časopis vycházel měsíčně v nákladu 1400 až 1700
ks za 3,- Kč s menšími i většími obměnami do roku 2010. Přinášel informace

Křižovatka ulic Starokolínská,
Novosibřinská, Staroújezdská a Staro-
klánovická
Dopravní komise Rady MČP21 (dále
DK) si ve svém období působnosti
vzala za cíl mimo jiné úpravu hlavní
křižovatky tak, aby bylo možné snad-
něji a hlavně bezpečněji tímto uzlem
projet ve všech směrech.
Jednotlivé fáze úpravy hlavní křižo-
vatky jsou rozděleny podle možného
finančního krytí, ale i podle doby
trvání přípravy každého  jednotlivého
kroku.
Prvním krokem, který jsme již učinili 
v průběhu června, bylo dosazení ná-
věstidel upozorňující řidiče na přechod
pro pěší v jeho jízdním směru a to tak,
aby byl přechod bezpečnější a nedo-
cházelo k nebezpečným situacím.
Další krok je náročnější. Šetřením bylo

ÚJEZDSKÁ KNIHOVNA
První dochované záznamy o újezdské obecní veřejné knihovně jsou z r. 1926.
Během let souběžně fungovaly ještě knihovny blatovská a novosibřinská a tři
spolkové (Obce baráčníků, Sokola a Čs. strany sociálně demokratické). Od r.
1954 existuje společná újezdská knihovna, která postupně obývala místnosti
v domě p. Ťukala na křižovatce, prostory bývalé restaurace U Kunců, stěho-
vala se do bývalé školy - nyní úřadu MČ a do Lomecké ulice. Od r. 2010 „bydlí“
újezdská knihovna v přízemí pravého křídla polyfunkčního domu, v prosto-
rách původně určených pro pobočku pošty. Na začátku bylo 394 knih, nyní se
čtenáři mohou potěšit přibližně s 15 700 svazky. Knihovna je plně digitaliso-
vána a pro volný přístup na internet je všem zájemcům k disposici pět počí-
tačů. Provozovatelem újezdské knihovny je naše městská část a nezapo-
menutelnou knihovnicí v její novodobé historii byla paní Marie Tomaidesová.
Za třicet let své práce z knihovny vytvořila prostor pro vzdělání, zábavu a vše-
obecný kulturní rozhled a „naučila číst“ dospělé i nespočet malých újezďátek.

Knihovna je otevřená v pondělí 10.00-12.30  13.00-18.00
ve středu  10.00-12.30  13.00-17.00
a v pátek  10.00-12.30  13.00-16.00

Seznamy nových přírůstků, podle kterých mohou zkušení čtenáři vybírat
knižní novinky, jsou nyní k disposici přímo v knihovně. 
Újezd má prima knihovnu a doufejme že i prima následovníky zapálených
knihovníků. Nezbývá proto než zopakovat heslo českých knihoven a knižních
veletrhů: Lidé, čtěte!

použitý zdroj: kniha manželů Tomaidesových Střípky újezdské historie 

Mozaika současného života křižovatky by byla velmi chudá bez blýskavých kamínků tanečních kursů, plesů a tanečních
soutěží, jimž propadlo mnoho újezdských tanečníků všech věkových kategorií, začátečníků i pokročilých. Újezd
roztančila paní Helena Wojdylová, spolumajitelka Tanečního Studia Style.
Tanec a pohybové kurzy či plánované kurzy jazykové jsou vítané aktivity, které městská část podporuje a chce dále roz-
víjet. Dlouhodobá smlouva s taneční školou přesto není podepsána, protože se doposud nepodařilo najít nájemce 
restaurace, jehož fungování by s nároky na provoz kvalitních pohybových kurzů nekolidovalo. Záměr na vybudování
pivovaru, který vyhrál minulé výběrové řízení a o kterém jsme se zmiňovali v čísle 5/2011, se  neuskuteční kvůli změ-
nám projektu v průběhu řízení

Zelený nárazník 
Komise životního prostředí (KŽP) se
kromě jiných úkolů věnovala ná-
vrhu na ozelenění pásu oddělujícího
podloubí Domu na křižovatce (poly-
funkčního domu) od rušné Staroko-
línské. Dosavadní řešení pomocí 
takzvaných city bloků, které bylo
realizováno v r. 2008, sice splňuje 
požadavky bezpečnosti, ale neřeší
izolační ani estetické oddělení
chodců od nepřetržité šňůry projíž-
dějících vozidel. Návrh, který KŽP
připravuje ve spolupráci s TSK jako
správcem komunikace, obsahuje ze-
lený svah, drenážní žlábek a bezpeč-
nostní obrubníky. Podobný projekt
byl již zpracován právě v r. 2008,
takže do konečné verze současného
návrhu bude vše užitečné z této „za-
pomenuté“ práce přijato.  Prostřed-
ky na vybudování kvalitního bez-
pečnostního a izolačního pásu se bu-
deme snažit přednostně získat 
z grantů, nikoli z rozpočtu naší MČ.
Předložení  tohoto plánu  Radě MČ 
a případné provedení je vázáno na
úpravy křižovatky, které připravuje
Dopravní komise.

Zita Kazdová, členka KŽP

o chodu obce a příspěvky občanů, které redakční rada třídila do jednotlivých kategorií a včetně reklamy připravila do
tisku.
Přelomem roku 2010/2011 výstava končí. Jaká bude další stopa Újezdského Zpravodaje, který od května 2011 vychází 
v novém formátu a je nákladem 3700 výtisků zdarma distribuován po celé obci, zatím nevíme. Důležité je, že se odvážně
vydal na zcela novou cestu, od roky zavedeného sestavování obsahu k jeho aktivnímu vytváření. 
Hodně zdaru Zpravodaji a spokojenost čtenářů do dalších let!

použité zdroje: Výstava Újezdský Zpravodaj, kniha manželů Tomaidesových Střípky újezdské historie a info sl. Nejtková

Nyní MČ zvažuje několik nabídek na pronájem restaurace a prostory 1. patra aktivně nabízí prostřednictvím realitní 
kanceláře. Restaurace je nabízena samostatně, společně se sálem či v případě dobrého nápadu a perspektivní nabídky 
lze dokonce změnit původní určení a od provozu restaurace ustoupit. 
Samozřejmě že jsou vítáni i zájemci, kteří MČ osloví přímo!
Vážení vážní zájemci, obracejte se prosím na paní doktorku Berouškovou, vedoucí odboru majetku a investic, 
telefon +420 281 012 947, email: sona.berouskova@praha21.cz 

Důležitým kamínkem mozaiky to-
hoto čísla jsou dvě informace 
o tom, co se připravuje pro 
zkvalitnění průjezdu a průchodu
křižovatkou před polyfunkčním
domem, tedy naší křižovatkou 
s velkým „K“.

totiž zjištěno, že čas pro rozjezd jed-
notlivých vozidel v hlavním, ale i ve
vedlejších směrech je velice důleži-
tým faktorem pro průjezdnost uve-
dené křižovatky. Proto se nyní připra-
vuje projekt osazení nové části řa-
diče pro světelnou signalizaci a to
tak, že každý směr pojede křižovat-
kou samostatně. Předpokládáme, že
toto řešení zabrání problematic-
kému průjezdu vozidel do všech
směrů zejména při odbočování. 
Pokud by uvedené řešení nebylo do-
stačující, připravuje DK návrh na roz-
šíření této křižovatky tak, aby bylo
možné snadněji odbočovat do jed-
notlivých směrů. Toho chceme do-
sáhnout rozšířením křižovatky vždy
o jeden jízdní pruh na hlavní silnici
v každém směru a posunutím stop-
čáry vedlejších silnic blíže do křižo-
vatky.
Posledním faktorem, který je pro
projíždějící řidiče problémem, je roz-
dílná nivelita jednotlivých ramen kři-
žovatky. I to bude předmětem řešení,
které chceme společně s vedením
městské části Praha 21 dosáhnout. 
Újezdská křižovatka zůstane důleži-
tou tepnou i po případné stavbě pře-
ložky 1/12, proto je nutné zajistit její
bezpečný, bezkolizní, přehledný 
a plynulejší provoz včetně omezení
obtížného hluku a emisí. 

Pokud Vás zajímá, jak pokračuje
naše snaha řešit tento úkol, jsme
vždy připraveni Vás přivítat na DK,
jejíž termíny jednání je možné najít
na  www.praha21.cz

Ing. Milan Hájek
Předseda Dopravní komise 

Rady Městské části Praha 21
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K tomuto tématu poslala do prázdninového čísla příspěvek paní doktor-
ka Dastychová. Redakční rada se rozhodla dát prostor k vyjádření všem
volebním uskupením v Újezdě a tuto možnost nabídla jejich zástup-
cům. Příspěvky, které jsme získali, vám zde předkládáme.
Oficiální zápis a dostupný zvukový záznam z jednání naleznete na
stránkách Úřadu MČ Praha 21 v sekci Samospráva - Záznamy z jednání. 

Milí čtenáři, sami zjistíte, že schůze zastupitelstva nejsou nijak sucho-
párné, přijměte tuto mimořádnou reportáž jako pozvánku k účasti na
dalším veřejném jednání, které se bude konat v září, termín bude uve-
řejněn v čísle 9/2011 a s předstihem na webu.

Rorýsi a my
Sídliště Rohožník v Újezdě nad Lesy je jednou z největších pražských
hnízdních lokalit Rorýse obecného (Apus apus), který je zvláště chrá-
něným druhem. Jedná se o jediného u nás pravidelně hnízdícího zá-
stupce svišťounů. Hnízdí v podstřešních větracích dutinách
panelových domů, přičemž do republiky z tropů přilétají v druhé
polovině dubna, vyvedou zde mláďata a většinou koncem července
odlétají zpět do tropů. Nebylo prokázáno, že by představovali ne-
bezpečí pro lidské zdraví, zobáky nepoškozují fasádu, život tráví
pouze v letu nebo v hnízdní dutině (nikde nesedají). Jsou velmi čis-
totní, vyprazdňují se mimo hnízda, trus mláďat pečlivě odstraňují.
Živí se drobným hmyzem, který chytají pouze za letu. 
Upozorňujeme majitele budov na platnost právního předpisu hl. m. Prahy č. 18/2009 – nařízení o ochraně hnízdní
populace Rorýse obecného při rekonstrukci budov. V případě rekonstrukce budovy se přijďte poradit na OŽPD
ÚMČ Praha 21. Širokou veřejnost žádáme v případě, že zjistí zachycení ptáka na fasádě domu, obvykle v okolí pod-
střešních větracích otvorů, volejte prosím záchrannou stanici na non stop linky tel. 605 868 333, 602 205 070.   Na
těchto tel. číslech lze nejrychleji zajistit vysvobození a potřebnou péči pro volně žijícího ptáka. 

Dana Slabochová  
Odbor životního prostředí a dopravy

Opravy povrchů místních
komunikací
Opravy vozovek pro naši městskou část prová-
dějí na základě rámcové smlouvy dvě firmy. Je
to firma Stanislav Bílek a firma Jiří Toman. V dů-
sledku odstoupení původně vybraného dodava-
tele došlo k posunutí termínu oprav.  S opravami
větších výtluků nebo spíše jejich skupin bylo za-
počato dne 20. 5. 2011 a hlavní podíl prací byl
proveden do 10. 6. 2011.  Opravy spočívaly ve vy-
bourání stávajícího povrchu a položení vrstvy
ABJ(živice).  Návazně byly asfaltovou emulzí oše-
třeny spáry opravených výtluků. Zbylé výtluky
budou opraveny zarovnáním povrchu kameni-
vem prostříknutým asfaltovou emulzí (turbo).
Tyto opravy budou dle průběhu počasí zahájeny
dne 13. 6. 2011 a budou probíhat v měsíci
červnu a červenci 2011.

RNDr. Soňa Beroušková
Vedoucí OMI

Střípky z odborů

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2. 6. 2011
ního domu a další liknavé postupy
koalice.,
Žádali jsme okamžité odstranění
kládových zátarasů okolo Masary-
kovy školy v Čentické, protože
ohrožují děti při docházce do školy,
cyklisty, návštěvníky multifunkč-
ního centra i auta. Předjednaná 
cyklostezka  by byla  rozumnější. 
I předchozí stav byl daleko bezpeč-
nější. 
Nevím, zda  bude alespoň něco  
z našich výtek akceptováno. Asi ne. 
Současná zúžená koalice bez VV -
Otevřený Újezd (3), TOP (3)  a SD (2),
podporovaná panem Dr. Sikačem
(nezávislí) má o jeden mandát víc
než opozice (ODS 6. VV 1, KSČ 1).

Přeji Vám Všem hezké léto.

Dr. Dastychová
členka zastupitelstva MČ

Vážení občané Újezda !
Vzhledem k tomu, že současné tiš-
těné verze Zpravodaje Vás skuteč-
ně informují ve velmi omezené
míře o aktuálním dění, pověřili mě
opoziční zastupitelé za ODS, ale-
spoň v kostce  Vás informovat. 
Připomínky opozičních zastupitelů
byly při posledním jednání zastu-
pitelstva zařazeny do bodu různé, 
s opakovanou hlasitou proklamací,
že na webu bude celý průběh uve-
řejněn. Opět se ovšem ta část, kde
šlo o podstatné věci, z nahrávacího
zařízení vymazala či na něj vůbec
nebyla zaznamenána.
Já osobně si myslím, že je to jedno,
protože  stránky úřadu čtou pouze
příbuzní členů rady, několik  jejich
spřízněných duší . Objektivní obrá-
zek o průběhu schůze zastupitel-
stva si  z nahrávky udělat nelze.
Omezení informací se týká i nové

koncepce Zpravodaje, na kterou si
skoro všichni stěžujete. To i v pří-
padě, že by se náhodou základ Zpra-
vodaje  na stránky dostal  a dokonce
se tam nějakou dobu udržel.
Na toto, včetně rozpočtu Zpravodaje,
jsme důrazně upozornili na červno-
vém Zastupitelstvu.
Dále jsme varovali před použitím
účelově vázané dotace na přístavbu
úřadu k jiným účelům.
Rovněž jsme se podivili nad prokla-
mací červencové uzávěry dopravy 
v souvislosti se stavbou kanalizace 
v okamžiku, kdy nejsou na stavbu
dostatečné peníze a není schválený
DIR (stanovení objezdné trasy) – což
nám představitelé obce potvrdili.
Pokud se tak stane do července, tak
sláva.
Poukazovali jsme na pomalou opra-
vu komunikací po zimě, opakované
neúspěchy v pronájmu polyfunkč-

Jednání pohledem koalice.... 
Vážení čtenáři Zpravodaje, byl jsem redakční radou vyzván, abych za koalici
stručně shrnul veřejné jednání Zastupitelstva, které se konalo 2. 6. 2011. 
Jaké jsou mé hlavní poznatky z jednání? Podle mého názoru především sku-
tečnost, že demokracie pomalu zapouští kořínky a některé věci se začínají
skutečně projednávat. 
Demokracie někdy proniká mezi zastupitele jako dravá řeka. I ti, kteří se ještě
před rokem pořizování záznamů velice bránili, si záznamy očividně oblíbili
tak, že je technické potíže zaváděného mechanismu vedou  k  rozsáhlé dis-
kusi plné  konspiračních teorií. Situaci neuklidnila ani nabídka na veřejné
umístění vlastního záznamu kohokoli ze zastupitelů, pokud takový mají. 
Doufejme, že příští oficiální záznamy již budou kompletní, jinak bychom 
se obrátili na profesionální agenturu, aby nám nahrávku pořídila. Dělají to 
i jiné MČ.
Do programu byl klubem ODS již obligátně navržen bod odvolání starosty,
stejně jako na minulém jednání. Jde o poněkud trapný opoziční rituál. Hlav-
ním důvodem se jako obvykle stalo „že to tak dál nejde“  a  nově údajně ne-
zákonné rozhodnutí o přístavbě úřadu - místo zvětšení úřadu, o němž
rozhodla minulá radnice se nyní, zřejmě k nelibosti místní ODS, navrhuje pře-
místění policie a rozšíření kapacity školek o další desítky míst.
Bez dramat proběhlo schválení závěrečného účtu a plnění rozpočtu za rok
2010  a průběžné plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2011 a  Zastupitelstvo
schválilo nový jednací řád, ze kterého zmizely všechny problematické body
minulosti, která by byly potenciálně v rozporu s platnou legislativou.
Překvapivě dramaticky Zastupitelstvo projednalo ale nakonec jednomyslně
schválilo doporučení návrhových komisí na udělení titulů Čestný občan 
a Občan roku 2010. Tyto tituly oceňující konkrétní přínos obci budou letos
uděleny poprvé a nadále budou udělovány při příležitosti státních svátků 
a oslav. 
Kromě řady dalších provozních bodů a bodů, kterými pokračovala činnost za-
stupitelstva v návaznosti na již předcházející kroky a rozhodnutí, byl schvá-
len aktivační plán rozvoje Místní Agendy 21( MA21) včetně metodiky
implementace. MA21 pomůže zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů
a přispěje k využití osvědčených postupů pro moderní veřejnou správu. Zde
se opět rozhořela rozsáhlá polemika členů a vedení místní ODS, kteří pova-
žují tyto koncepční postupy za zbytečné , neboť paní Vlásenková se domnívá,
že se „tímto“ v Praze nikdo  nezabývá. Opak je přitom pravdou, MA21 v nej-
bližším okolí Újezda implementují například Dolní Počernice a Běchovice.
Pokud si porovnáme, co se v těchto městských částech podařilo pro občany
dosáhnout, anebo kolik dotací se jim podařilo získat, řekl bych, že jedno-
značně nad námi vyčnívají, a přínosy MA21 jsou tedy viditelné.
Mimo hlavní body programu se v bodě  příspěvků občanů a na závěr v bodě
„různé“  rozpoutala  velmi živá diskuse na téma formát a obsah Zpravodaje
a takzvanou cenzuru, tedy umísťování nadpočetných části obsahu v inter-
netové verzi. Ožehavým tématem je zejména změna formátu Zpravodaje. Dů-
vodem změny formátu je přitom ekonomická úvaha. V průběhu minulých
let totiž docházelo k nárůstu nákladů při postupném snižování výnosů (pro-
dej+reklama): roční výdaje  na Zpravodaj v letech 2008, 2009, 2010 stoupaly
z 521, 610, na 693 tisíc Kč ročně. Nová koncepce, kterou 4. 5. 2011 jedno-
myslně schválila redakční rada složená ze zástupců všech újezdských voleb-
ních uskupení ( mimo politické strany VV, jehož jediní dva navržení kandidáti
nebyli RMČ přijati) přinesla v ekonomické oblasti zlepšení. Již nulté číslo no-
vého Zpravodaje ve více než dvojnásobném nákladu do všech schránek
zdarma, bylo podle sdělení Rady levnější, než původní placený Zpravodaj 
s malým nákladem.
Velmi zajímavou informací také bylo sdělení dvou újezdských zastupitelů,
kteří jsou členy též zastupitelstva Magistrátu (p. Slezák a pí. Vlásenková). Fi-
nanční dotaci pro MČ Praha21 navrhla pouze ČSSD a to 8,5mil. na opravu
střechy školy. ODS žádnou dotaci nenavrhla s odůvodněním, že ČSSD přece
také nepodpořila městské části, kde nejsou součástí koalice. Výmluvné  bylo
sdělení zástupce ČSSD, že toto východisko ODS není správné a na příkladě Še-
berova se ukázalo, že ČSSD nerozdělovala podle principu stranickosti, ale
podle kvality projektů. 
V bodu různé zastupitelstvo projednalo stížnost ODS na klády podél silnice
Čentická. Bylo uvedeno, že klády jsou nebezpečné dětem projíždějícím v pro-
tisměru na kolech.  Rada naopak konstatovala, že klády zamezují vzniku ne-
bezpečné situace vznikající nesprávným parkováním automobilů zasahu-
jících do silnice a snižujících průjezdnost a dopravní přehlednost situace.
Jízda na kole do protisměru je dosud v uvedeném místě v rozporu doprav-
ními předpisy, plánuje se ale vhodné zónové řešení.
Zastupitelstvo stále hledá vyváženost mezi koalicí a opozicí, která by rozvoji
a životu v Újezdě bezesporu prospěla. Újezd není politické hřiště a   obstrukce
a opozice za každou cenu a ve všem jej poškozují. Zejména první jednání no-
vého složení zastupitelstva byla těmito exhibicemi  zbytečně poznamenána.
S radostí jsem proto zaznamenal první vlaštovky konstruktivních námětů ze
strany ODS, například z úst pana zastupitele Voňky, který se zasazoval za
přípravu detašované mateřské školky v pronajatých prostorách v Hulické
ulici. K tomuto příspěvku mohla Rada vstřícně vysvětlit naplánovaný postup
a cíl umístit od nového školního roku do školky o 20 újezdských dětí víc. 
Chci věřit, že budoucí jednání zastupitelstva se stanou přínosnými a  kon-
struktivními platformami pro rozvoj obce a nikoli kolbištěm politických am-
bicí jako doposud.

Michael Hartman za Otevřený Újezd 
ve spolupráci s koaličními partnery TOP 09 a ČSSD

... a totéž pohledem opozice

Vážení občané,
jak může vypadat rafinované implementování cenzury
s manipulací, lze ukázat na následujícím.

V sobotu 18. 6. 2011 ve 13:56 mi byl doručen mail s ná-
sledujícím textem:

Vážený pane Duchku,
redakční rada Újezdského Zpravodaje se rozhodla vě-
novat v letním dvojčísle prostor zástupcům politických
stran a občanských sdružení, k uveřejnění příspěvků
týkajících se konání červnového Zastupitelstva MČ
Praha 21.
Článek o velikosti max. 1500 znaků zašlete na adresu
redakce@praha21.cz do úterka 21.6. do 11 hod.

S pozdravem

Karla Jakob Čechová
Šéfredaktorka Újezdského Zpravodaje

1.  Bylo určeno téma (proč právě toto nebylo sděleno), 

ke kterému můžeme napsat příspěvek.
2. Čas na napsání příspěvku činí max. 2 dny, 21 hodin 

a 4 min. za předpokladu, že právě v čase doručení 
jsem otevřel mailovou poštu ! !

3. Rozhodla Redakční rada opravdu až v sobotu nebo 
naopak dříve a mail byl záměrně odeslán s časovou 
prodlevou? 

Své příspěvky do letního ÚZ jsem odeslal v řádném ter-
mínu a všechny se shodou okolností vztahují k téma-
tům, která se na jednání zastupitelstva projednávaly
(tuny odpadu vypouštěné z kanalizace do lesa, cenzura
ÚZ, o polovinu zkrácený zvukový záznam z poslední
jednání zastupitelstva, vulgarismus  v diskusích na we-
bových stránkách úřadu, položené klády v Čentické
ulici). Stačí je obyčejně otisknout. Nic víc.
Bude už konečně a hlavně trvale prolomen mrazivý led
totality, cenzurující a svírající Újezdský zpravodaj?

Petr Duchek, zastupitel (VV-doplnila redakce)

Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Poplatková povinnost vyplývá z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Popla-
tek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného pro-
stranství až do dne, kdy toto užívání skončilo a veřejné prostran-
ství bylo uvedeno do stavu způsobilého k obecnému užívání. 

Sazba poplatku pro MČ Praha 21 činí 10 Kč za 1 m2/den a to:
- za umístění stavebního zařízení (např. kontejner...) pro 

provádění staveb - skládky materiálů 
- za provádění výkopových prací 
- za umístění reklamních zařízení a pro reklamní akce  
- za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí  a cirkusů
- za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová 

vozidla
Splatnost poplatku je v den, kdy bylo započato s užíváním
veřejného prostranství. Poplatek vybírá Finanční odbor ÚMČ
Praha 21. 

Ditta Literová, Finanční odbor
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Vaše názory zaznamenané v dotazníku budou statisticky vyhodnoceny, dotazník je anonymní. Vaše odpovědi nebu-
dou využity k jiným účelům. Bližší informace o MA 21 nebo o projektu Strategický plán městské části Praha 21 mů-
žete získat na webových stránkách městské části Praha 21 na adrese: www.praha21.cz, v sekci Rozvoj MČ, nebo můžete
kontaktovat vedoucího projektu MA 21 ing. Václava Műllera na tel. 724367121, nebo na e-mailu: 1muller@seznam.cz.

(zaškrtněte políčko pod variantou, Lze říci, že jsem Nemám žádný Raději bych žil(a)
která nejlépe vystihuje Váš názor) „místní patriot“ vztah jinde

(zaškrtněte políčko pod variantou,
Necítím je Necítím je Tak Cítím je Cítím je

která nejlépe vystihuje Váš názor).
jako jako napůl jako jako

závažný problém problém závažný
problém problém

a. příliš intenzivní výstavba

b. chybějící infrastruktura (kanalizace, voda, 
plyn, komunikace, čistička, elektrorozvody, 
objekty veř. služeb...)

c. nedostatek místních pracovních příležitostí

d. supermarkety na nevhodných místech

e. ubývání malých soukromých obchodů 
a služeb

f. ostupnost a kvalita služeb (obchody, 
kadeřnictví apod.)

g. dostupnost zdravotnických služeb

h. dostupnost informací o dění v městské části

i. dostupnost informací o kulturním, 
sportovním a společenském dění

j. narůstající zanedbanost stavu komunikací

k. nezpevněné okraje ulic, zničené nadměrnými 
náklady

l. nebezpečné křižovatky a exponované ulice 
bez chodníků

m. úklid ulic a chodníků (zejména v zimě), 
čistota

n. parkovací místa

o. rozmístění pracovišť Úřadu v rámci MČ

p. bezpečnost a kriminalita (poškozování, 
vloupání, krádeže, výtržnictví, drogy, 
vykrádání aut, kapesní krádeže)

pokračování
Necítím je Necítím je Tak Cítím je Cítím je

jako jako napůl jako jako
závažný problém problém závažný
problém problém

q. obslužnost MHD

r. sprejerství

s. sociální služby (domy s pečovatelskou 
službou, asistenční a odlehčovací služby, 
tísňová péče, poradenství, jesle)

t. možnosti pro volnočasové aktivity 
(sportoviště a hřiště, trasy pro cyklisty, 
in-line)

u. možnosti relaxačního plavání (bazén)

v. privatizace bytového fondu

w. korupce

A N K E T A

(zaškrtněte políčka variant, které nejlépe vystihují Váš
názor)

a. místo vývoje moderních technologií

b. místo průmyslu

c. místo zakázkové výroby

d. kulturní a společenské centrum

3. Jak byste si přál(a), aby lidé městskou část Praha 21 vnímali?

e. místo pro sport a volnočasové aktivity
bez bariér

f. místo zeleně

g. místo bez bariér

h. místo pro bydlení a rekreaci

1. Nejprve by nás zajímalo, jaký máte vztah k městské části Praha 21.

2. Dále by nás zajímalo, do jaké míry pociťujete následující každodenní problémy?

Aby bylo možné změny v životě naší městské části
navrhnout a uskutečnit co nejefektivněji, považujeme
za klíčové znát Vaše názory na život v Újezdě. Pro-
síme Vás proto o pomoc, která spočívá ve vyplnění
tohoto dotazníku. Tím chceme zahájit otevřenou dis-
kusi, která by vedla ke shodě na budoucnosti naší
městské části. Vyplněný dotazník prosím odstřihněte
a do 30. 7. 2011 vhoďte do označené schránky na
Úřadu MČ, v  podatelně, ulice  Staroklánovická 260,
Praha 21 – Újezd nad Lesy. Sběr bude uskutečněn
též přes sběrná místa v cukrárně Sofie v nákupním
centru Blatov, v Knihovně na křižovatce a ve zdra-
votním středisku na Rohožníku. 

Dotazník můžete též poslat přímo na Úřad městské
části Praha 21, 
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 21 – Újezd nad
Lesy a je také dostupný v interaktivní elektronické
podobě na adrese

www.praha21.cz/anketa. 
Ankety s nevyplněným či jiným kódem nebudou
zpracovávány. 
Děkujeme Vám za zájem a čas věnovaný vyplnění
ankety.

Za  tým  MA 21 pro MČ Praha 21  
RNDr. Pavel Roušar, starosta

�
pokračování ze str. 1

placená inzerce

NOVĚ OTEVŘENA
RESTAURACE A PENIZON „KOLLMANKA“

Hodkovská 1210, Praha 9 Újezd nad Lesy

Otevřeno denně od 11:00 do 23:00 hod
HOTOVÁ A MINUTKOVÁ KUCHYŇ  
CENA MENU 85,- Kč
Zvěřinová jídla.
Možnost rozvozu od 11:00 do 15:00 hod
Možnost odebírání jídel do přenosných boxů

Pořádání večírků, svatebních hostin a jiných akcí, nekuřácký salonek. Dále nabízíme ubytování
ve čtyřech pokojích 3-4 lůžkových. Cena 350,- Kč na sobou a den.

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ NA VENKOVNÍ TERASE S KOUTKEM PRO DĚTI

STAVBY, REKONSTRUKCE - ZEDNÍK, 
INSTALACE, ELEKTRO VČ. REVIZE

Záruka 3 roky. Profesionální práce. 
OBJEDNÁVKY: 

e-mail: prahazednik@seznam.cz, mob.: 603 410 400

Medicur s.r.o  přijme pro rehabilitační
ambulanci v Újezdě nad Lesy
fyzioterapeutku. Bližší dotazy na telefonu:
731 503 803 nebo 731 503 802.

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

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZELENÁ ÚSPORÁM
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(zaškrtněte políčko pod variantou, Velmi Spíše Tak Spíše Velmi 
která nejlépe vystihuje Váš názor). spokojený spokojený napůl spokojený spokojený

(á) (á) (á) (á)

a. dostupnost veřejné správy („dovolání se")

b. dostupnost informací o veřejném dění 

v Praze 21

c. vstřícné chování úředníků

d. odborné schopnosti úředníků

e. bezpečnost v místě bydliště

f. rozložení jízdního řádu MHD během 

dne a v noci

g. možnosti parkování v místě bydliště

h. možnost rekreačních vyjížděk na kole/in-line

i. nákupní možnosti

j. fungování polikliniky

k. fungování pohotovostní lékařské služby

l. fungování lékárny

m.dostupnost sociálních služeb

n. dostatek zeleně

o. čistota

p. hluk

q. dostatek hřišť a sportovišť

r. dostupnost MŠ

s dostupnost ZŠ

t. dostupnost SŠ

u. dostatek školních sportovních akcí

v. dostatek kulturních akcí

4. Dále bychom rádi věděli, jak jste v městské části Praha 21 spokojen(a) s následujícími
aspekty veřejného života.

(zaškrtněte políčko pod variantou, která nejlépe Mnohem Více Stejně jako Méně Mnohem
vystihuje Váš názor). více dosud méně

a. drobné a střední podnikání

b. vývoj technologií a průmyslové aktivity

c. zakázkovou výrobu

d. vznik jiných pracovních příležitostí

e. školství

f. další vzdělávání

g. informovanost obyvatel

h. zdravotní služby

5. Jak by, podle Vašeho názoru, měla městská část Praha 21 podporovat          
následující oblasti

6.  A na závěr bychom Vás rádi poprosili o několik základních údajů o Vás:

a. Jste (zaškrtněte odpovídající políčko) muž žena

b. V kterém roce jste se narodil(a)?

(vepište poslední dvojčíslí roku Vašeho narození)

c. Jaké máte nejvyšší dokončené vzdělání (zaškrtněte odpovídající políčko)?

základní vyučen(a) bez maturity středoškolské s mat.     vysokoškolské

d. V městské části Praha 21 máte (zaškrtněte odpovídající políčko nebo políčka):

trvalý pobyt přechodné bydliště pouze pracoviště           bydliště i pracoviště

e. V jakém typu zástavby bydlíte (zaškrtněte odpovídající políčko)?

panelový dům hromadná cihlová zástavba rodinný domek  novostavba

f. Bydlíte (zaškrtněte odpovídající políčko):

ve vlastní nemovitosti v družstevní nemovitosti v pronájmu

g. Kde v městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy bydlíte (zaškrtněte odpovídající políčko)?.

1                              2                             3                    4 5

pokračování Mnohem Více Stejně jako Méně Mnohem
více dosud méně

i. sociální služby

j. údržba a rozšiřování zeleně

k. fungování pohotovostní lékařské služby

i. fungování lékárny

m. volný čas

n. údržba chodníků a cest

o. údržba silnic

p. údržba a rozšiřování cyklostezek

q. bezpečnost

�

Taneční studio 
pořádá od září 2011 v Polyfunkčním Domě, sále Level Rastaurant & Café

Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ od 4.10. 2010 (18 lekcí a 2x prodloužená)
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ  

PONDĚLÍ od 26. 9. 2011 od 20:15 hod ZAČÁTEČNÍCI

ÚTERÝ od 27. 9. 2011 od 20:15 POKROČILÍ 1

STŘEDA od 28. 9. 2011 od 20:15 hod MÍRNĚ POKROČILÍ 1

ČTVRTEK od 29. 9. 2011 od 20:15 ZAČÁTEČNÍCI

NEDĚLE od 3. 10. 2010 MÍRNĚ POKROČILÍ
Kurzy obsahují (11 lekcí a 1x prodlouženou). Cena od 3500 Kč (začátečníci) - 3700 Kč (pokročilí) / pár

Pravidelné  "Taneční ČAJE" 
KURZY ORIENTÁLNÍHO (břišního) TANCE
pondělí od 18 hod (mírně pokročilí) a 19 hod (začátečníci, vhodné i pro strarší dámy, práce s energií)

SINGLE LADIES DANCING (latinsko-americké tance pro jednotlivce) neděle od 17:30-18:30

ZUMBA různé dny, různé lokality Po, Ut, St, ČT, So)

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA děti, dospělí- dle rozpisu, požadavků - volejte na uvedené tel. číslo 
(některé kurzy, kt. již běží budou pokračovat, nové budou otevřeny)

Pro děti TANEČNÍ PŘÍPRAVKY (standard, latina) - pro děti od 7let  + (různé skupiny pokročilosti) úterky
a čtvrtky od 20. 9. 2011

MODERNÍ TANEC (STREET DANCE, HIP HOP + JAZZ DANCE) - pro děti od 7let 

+ (různé skupiny pokročilosti) pondělky a středy od 19. 9. 2011

TANEČNÍ PŘÍPRAVKY- taneční pohybovky pro děti od 4 let 

ROZTLESKÁVAČKY pro děti od 4-6 let a od 7 let+

www.tanecni-ujezd.cz
E-mail: tanecni-ujezd@seznam.cz

Tel.: 603 493 667

placená inzerce

JV Pokládka zámkové dlažby a jiné zednické

práce, údržba zahrad, veškeré vyklízecí

práce a úklid bytových i nebytových prostor. 

Tel.: 776 015 558, 773 615 551

S masážemi až za Vámi...
Klasické sportovní a rekondiční masáže.
www.masaze-kvam.cz
Tomáš Seifert  tel: 728 003 325
e-mail: t.seifert@email.cz

AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE – PRAHA (Praha 9).

Dovoz štěrků, písků, zeminy, kačírků, recyklátu, kůry, dřeva,

atd. Zemní práce: základy RD a plotů, stavební příprava

k bazénům a teras, úprava terénu. Praha a okolí, RYCHLE

A LEVNĚ ceny dohodou. Tel.: 777 842 247, 603 235 066
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V loňském roce se Kangsim vrhl na další závodní
odvětví, a to na cvičení sestav (poomse). Protože
českou reprezentaci v této disciplíně vede korejský
mistr Lee Youn Jae, máme jako stát do budoucna
velký potenciál, kterého chce využít i náš oddíl. Se-
zónu 2010 jsme začali s několika závodníky a do
konce roku se náš závodní tým na sestavy rozrostl
na patnáct dětí.  Na mistrovství republiky jsme ob-
sadili skvělé páté místo a hned první rok se jeden
náš závodník nominoval do reprezentace. Je to

nadaný Kryštof Pikner, který hned na svém
prvním reprezentačním turnaji získal v Belgickém
Tongerenu bronzovou medaili.
Kangsim je jeden z pouhých tří českých týmů,
který se závodně orientuje na obě soutěžní složky
taek-wonda. To je možné jen díky velké členské 
základně. V současné době je v našem klubu regi-
strováno více než 180 aktivních členů a další se
mohou hlásit na našich internetových stránkách.
Snažíme se nabídnout více směrů, kterými se 

s námi můžete na cestu bojovníka taekwondo
vydat, aby si vybral každý. Ke sportovnímu zápasu
a cvičení sestav od září přibude cvičení s nunchaki
a rozšířený nácvik exhibičních kopů.
Závěrem chci za celý oddíl poděkovat všem, kteří
se za deset let jeho existence podíleli na jeho
chodu. Především děkujeme hlavnímu trenérovi
Markovi Doxanskému a ostatním trenérům, měst-
ské části Praha 21 za dlouholetou podporu 
a všem našim sponzorům a fanouškům.

Zuzana Lincová, 
hrdý člen SK Kangsim Dojang 

Ve čtvrtek 9. 6. 2011 se v polyfunkč-
ním domě Level opět konala Újezd-
ská taneční přehlídka. Jednalo se již
o druhý ročník této taneční akce,
která by měla volně navázat na tra-
dici školních akademií, pořádaných
na Masarykově základní škole, bo-
hužel již zesnulou, paní učitelkou
Olinou Grešlovou. Tuto akci uspořá-
dala taneční skupina Grip, která
vznikla roku 1992 na téže základní
škole právě za podpory paní učitelky
a dodnes je členem školního spor-
tovního klubu. 

II. Újezdská taneční přehlídka
Smyslem této akce bylo ukázat rodi-
čům, kamarádům a všem, kdo se při-
šli podívat, co všechno se dokázaly
naše děti v letošním školním roce na-
učit a jak se dá v Újezdě a jeho blíz-
kém okolí smysluplně trávit volný
čas. V průběhu večera se divákům
představily taneční skupiny z Újezda
nad Lesy a z Běchovic, které před-
vedly ukázky různých forem součas-
ného tance. Tančil se jazz, orientální
a latinsko-americké tance, roztleská-
valo se a na závěr předvedly své
skladby talentované dívky z baletní

školy Arabeska. Diváci mohli obdi-
vovat výkony jak těch nejmladších,
právě začínajících, tak i těch pokro-
čilejších a zkušenějších. Právě rů-
znorodost jednotlivých vystoupení,
co do stylu i do provedení, je podle
pořadatelské skupiny žádoucí, neboť
se nejedná o žádnou soutěž, v rámci
které by měla být vybrána nejlepší
taneční skupina. Naopak, jedná se 
o nesoutěžní taneční přehlídku, kde
by se měly vystupující skupiny vzá-
jemně inspirovat a motivovat, což se,
jak doufáme, i letos podařilo.

Ačkoliv se na přehlídku letos přišlo
podívat o poznání méně diváků než
minulý rok, i tak se jim podařilo vy-
tvořit v sále příjemnou atmosféru..
Tu ocenili všichni vystupující, kteří
za své výkony sklidili velký potlesk 
a pro které organizátoři připravili
jako poděkování pamětní listy a ma-
lé pozornosti. Tímto bych chtěla za
taneční skupinu Grip poděkovat
všem, kteří se druhého ročníku
Újezdské taneční přehlídky zúčast-
nili, ať už v roli diváků nebo jako vy-
stupující, a doufám že se příští rok

opět setkáme. Na shledanou se těší
za taneční skupinu Grip 

Lenka Murtingerová

P.S. A pokud jsme někoho touto akcí
zlákali okusit něco z tanečního umu,
věřte, že od září bude opět fungovat
taneční kroužek Ambra! 

placená inzerce

Újezdské taekwondo slaví 10 let - pokr. ze str. 1
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