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Milí spoluobčané, čtenáři Újezdského zpra-
vodaje,

dovolte mi, abych se krátce ohlédnul za uply-
nulým rokem. Nepředkládám vám výčet
všech událostí a činností - ty budou předmě-
tem Výroční zprávy našeho úřadu, kterou
v lednu 2013 zpracováváme a s jejíž zkráce-
nou verzí vás seznámíme v následujícím čísle
Zpravodaje. Rád bych se dotknul jen několika
„bolavých“ témat, se kterými jste se v prů-
běhu loňského roku na mě nejčastěji obraceli
a která se týkají života v naší městské části.

Trvalý povrch ulice nižší Starokolínská (před
rezidencí Kossuth) a ulice Novolhotská bude
dokončen na jaře 2013. Za trvalý povrch byl
vybrán asfalt (místo zámkové dlažby), aby
tuto ulici bylo možné v budoucnu eventuálně
využít jako objízdnou komunikaci v případě
havárie na hlavní silnici.

Resty v ulici Hodkovské a Čekanovské se nám
nedaří prosadit do magistrátního plánu in-
vestic kvůli vyšší prioritě a finanční nároč-
nosti dobudování kanalizace na hlavní. Do
našeho rozpočtu jsme rezervovali ½ mil. Kč
pro případ, že se nám ani v letošním roce
opravu těchto komunikací nepodaří prosadit.
Vyhradili jsme tyto finance z rozpočtu naší
městské části jako spoluúčast na nedokon-
čené investici hlavního města v těchto ulicích
v minulých letech.

Budování kanalizace na hlavní se výrazně
komplikuje. Magistrát stále obtížněji dojed-
nává s Ministerstvem dopravy objízdné trasy
pro kamiony, včetně zákazu průjezdu ka-
mionů přes Újezd. Proto výstavba kanalizace
pokračovala i přes svátky po celý konec roku
2012, aby byl co nejdříve dokončen rozdělaný
úsek. V pražském rozpočtu má investice do

PAT A MAT U ZÁPISU  
Zápis do I. tříd Masarykovy základní školy v Praze 9, Újezdě nad Lesy 

se koná 

17. (čtvrtek) a 18. (pátek) ledna 2013 vždy od 14 do 18 hodin 
 

v budově školy ve Staroklánovické ulici 230 (v parku) 
 

Informace ředitelství školy k podmínkám zápisu 

1. Pro školní rok 2013/2014 budou z kapacitních důvodů přijímány jen děti s trvalým bydlištěm v Praze 9 
- Újezdě nad Lesy 

2. K zápisu přineste 

• Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání (případně Žádost o odklad povinné školní docházky), 
formulář žádosti obdržíte při zápise nebo lze stáhnout na www.zspolesna.cz .

• Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 
• Doklad o trvalém bydlišti dítěte v Újezdě nad Lesy. 
• K žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit 2 vyjádření 

a) dětského lékaře
b) pedagogicko-psychologické poradny (tel. 266 310 939, 266 312 530) nebo klinického 

psychologa. 

3. Rozřazení žáků

a) Rozřazení žáků prvního ročníku do třídních kolektivů se provádí podle jejich abecedního pořadí. 
b) Přihlíží se přitom k pokud možno vyrovnanému celkovému počtu chlapců a dívek v jednotlivých 

třídách a rovnoměrnému rozdělení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
c) Zařazení žáka jinak než způsobem uvedeným v bodech a) a b) je možné jen na základě elektronické 

žádosti na adresu vackova@zspolesna.cz s uvedením důvodů.
d) Zdůvodněnou žádost podává zákonný zástupce žáka v termínu od skončení zápisu do konce února. 
e) Do konce března budou seznamy budoucích 1. tříd vyvěšeny na vstupu do školní budovy a na 

webových stránkách školy (www.zspolesna.cz). 
Tento seznam žáků s registračním číslem se považuje za zveřejnění rozhodnutí, kterým se vyhovuje 
žádosti o přijetí ke vzdělávání dle §183, ods. 2, zákona č. 561/2004 Sb v platném znění. 

f) Přidělení vyučujících do jednotlivých tříd je plně v kompetenci ředitelství školy. 

4. Upřesnění k metodám výuky bude řešeno na informativní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků.

5. Informativní schůzka se bude konat dne 14. 5. 2013 (úterý) od 17:00 hod v budově školy v parku. 

Mgr. Miroslav Kurka                                                                 Mgr. Vladana Vacková 

 ředitel školy                                                                zástupce ředitele školy pro I. stupeň

újezdské kanalizace pro rok 2013 přiděleno
23 mil. Kč, předpokládáme, že se nám podaří
tuto částku v průběhu roku navýšit, stejně
jako v letech 2012 a 2011.

Závěry strategického plánu jsme rozpracovali
do konkrétních položek Akčního plánu pro
roky 2013–2014 a jedná se celkem o 118 pro-
jektů. Rozpočet městské části pro rok 2013
jsme navrhli s cílem vyhradit si peníze pro co
možná nejvíce ze schválených projektů. Zá-
roveň Akční plán ukazuje, pro jaké projekty
musíme hledat peníze u hlavního města
Prahy a jaké množství prostředků je potřeba
na tyto projekty zajistit.

Finanční situace v hlavním městě Praze se
diametrálně liší od „roků hojnosti“ v minu-
lých obdobích. Podle slov primátora budou
příjmy Prahy v následujících letech stále nižší
a nedostatek peněz pocítíme především
v jednotlivých městských částech. Rozpočet
naší městské části budeme z důvodu odklá-
daného a pozdního schvalování státního roz-
počtu schvalovat na mimořádném zasedání
zastupitelstva 4/2/2013, do té doby bude pla-
tit rozpočtové provizorium.

Na závěr prosím, věnujte vzpomínku panu
profesorovi Petru Voňkovi, dlouholetému za-
stupiteli za ODS, který nás minulý měsíc po
dlouhé a těžké nemoci opustil. Při jednom
z posledních soukromých rozhovorů mi pan
Voňka řekl, že ho nemoc soustředila na důle-
žité věci a hodnoty života. Pořád na ně zapo-
mínáme a pořád nemáme čas se jimi
zabývat. Se vzpomínkou na člověka, s nímž
jsem se poslední dva roky často setkával nad
prací pro Újezd, vám přeji, abyste si v r. 2013
vždy našli čas na hledání důležitých hodnot
svého života.

Pavel Roušar, starosta

K A L E N D Á R I U M
1.1. Nový rok

Den obnovy samostatného českého státu

3.1. Beseda s MUDr. Dastychovou
SPCCH, 15.30 hod v zasedací místnosti MÚ

5.1. Pochod Tří králů na velbloudech
kromě tradičního tříkrálového pochodu můžete
přinést dárky, které budou předány dětem v ne-
mocnicích, od 15:30 hod na Hradčanském nám.

7.1. Újezdská akademie volného času 2012 - 2013
… a dále každé lednové pondělí
SPCCH, 10:00 – 12:00, MÚ, Staroklánovická 260

9.1. Schůzka o čerpání grantů MČ21
MČ21, 17.00 hod zasedací místnost MÚ

16.1. Čaj o páté, neformální beseda o tom, co vás pálí
či zajímá v naší městské části.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar.
MČ21, 17:00 – 19:00, MÚ, Staroklánovická 260

17.1. Zápis do prvních tříd ZŠ
14:00 - 18:00, MZŠ, Staroklánovická 230

18.1. Zápis do prvních tříd ZŠ
14:00 - 18:00, MZŠ, Staroklánovická 230

22.1. TURECKÁ KAVÁRNA - Divadelní představení
MČ21, 19 hod Divadlo v Masarykově ZŠ

24.1. Procházka do Klánovic spojená s návštěvou
gastronomického muzea
SPCCH, 13.45 hod. bus zastávka Hulická směr
Klánovice

27.1. MUŽ NA VĚTVI, představení v divadle Ypsilon
SD P21, doprava vlastní

Namalovali žáci V.C
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Zaměřeno na životní prostředíStřípky z Rady MČ

Nový zákon
o ochraně ovzduší

Důležitá data pro vlastníky kotlů na tuhá paliva
- od 1. 1. 2014 - nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2.

třídy
- během r. 2016 - musí povinně všichni majitelé kotlů na

tuhá paliva od 10 do 300 kW nechat autorizovanou oso-
bou provést revizi svých zařízení. Revize bude platná dva
roky.

- od 1. 1. 2017 – Majitelé předkládají, na základě požadavku
obecního úřadu, revizi svého kotle na tuhá paliva.

- od 1. 1. 2018 - nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy.
Bude povoleno prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší.

- od 1. 9. 2022 - Majitelé musí prokázat, že jejich kotel
splňuje podmínky minimálně třetí emisní třídy a zákaz
provozu kotlů nesplňujících emisní normy

Martina Kopecká, OŽP

Výstavba kanalizace
pokračuje

Vážení spoluobčané, v době uzávěrky UZ bylo jisté, že vý-
stavba kanalizačního přivaděče úsek G (mezi komunikacemi
Valská a Velimská) bude k 31.12.2012 dokončena. K tomuto
datu přislíbila stavební firma dokončit rovněž úsek E (mezi
komunikacemi Soběšínská – Zaříčanská). Vzhledem ke kli-
matickým podmínkám bude povrch na Novosibřinské pro-
vizorně betonový. V jarních měsících dojde k odstranění
provizoria a komunikace bude uvedena do trvalého asfal-
tového povrchu.
Jelikož tento článek vzniká v době uzávěrky UZ, kdy OŽPD
nemá žádné informace ohledně výstavby další etapy kana-
lizačního přivaděče v roce 2013 (největším problémem jsou
pravděpodobně objízdné trasy pro nákladní vozidla po D 11
a po komunikacích ve Středočeském kraji), mohu Vás jedině
požádat o sledování webových stránek, kde se, jakmile je
OŽPD obdrží, aktuální informace ihned objeví.

Ing. Roman Březina, vedoucí OŽPD,
v Praze dne 12. 12. 2012

Sběrný dvůr
Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/, Praha 9 – Běchovice,
tel: 602 202 191
Zimní provozní doba:
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod So 8:30 – 15:00 hod

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

Likvidace vánočních stromků
Vánoční stromky můžete umístit vedle nádoby na směsný komunální odpad,
odkud je svozová společnost Pražské služby a.s. bude v den svozu komunál-
ního odpadu odvážet. Svoz bude probíhat od 25. 12. 2012 do 28. února 2013.

Upozornění pro podnikatele -
podání ročního hlášení o odpadech za rok 2012

Podle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou povinni původci odpadů pří-
padě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za
kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní
rok zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé roční hlášení
odpadů. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendář-
ním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku prav-
divé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání
s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému podle místa provozovny.
Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost,
mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjim-
kou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné
osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo
oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá
s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností
a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto
úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho
správním obvodu. Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 se za-
sílají roční hlášení, pokud se provozovna, činnost, mobilní zařízení nachází
v katastrech Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje a Běchovice. Tiskopis roč-
ního hlášení je přílohou č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění.

Roční hlášení o odpadech již nelze posílat v tištěné podobě, ale jen v elektro-
nické a to prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích po-
vinností (ISPOP). www.ispop.cz .
Upozorňujeme vás, že pokud budete přes ISPOP podávat hlášení poprvé, je
nutné se nejdříve v tomto systému zaregistrovat, což musíte učinit v před-
stihu, aby vám byla registrace úspěšně potvrzena a aby vám přihlašovací
údaje byly včas zaslány. Více se dozvíte na www.ispop.cz.

Aby bylo možné zaslat roční hlášení přes ISPOP, musíte mít toto hlášení vy-
plněné v datovém standartu, které zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí
šest měsíců před ohlašováním.
Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze vytvořit v elektronické podobě po-
mocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových
formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách:
• http://hlaseni.inisoft.cz
• http://odpady.inisoft.cz
• http://mhmp.inisoft.cz (určeno pro ohlašovatele mající provozovny

na území hl. m. Prahy).

Způsob ohlašování přes ISPOP
1. Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má

název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.
2. On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových

služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP
(Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

Autorizace ročního hlášení
Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. dolo-
žení autorství podaného hlášení.
Autorizaci lze provést jedním z následujících způsobů:
I. Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením. Elektronický pod-

pis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým
právem za subjekt ohlašovatele.

II. Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře
zaslané touto cestou budou považované za autorizované.

III. Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu
prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky
doručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci
– vytváření účtu v ISPOP viz bod 3 resp. v zaslaném hlášení).
Pozn.: Toto potvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt v uživatelském
účtu ISPOP. Doporučujeme ho při tomto způsobu autorizace vytisknout,
podepsat statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA,
Vršovická 1442/65, 100 05 Praha 10 Vršovice a to do pěti pracovních dnů.

Zmocnění
Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmoc-
něnec na základě plné moci, vzory naleznete opět na www.ispop.cz

Martina Nejtková, OŽPD
Tel: 281 012 943

Ing. Michael Hartman / Otevřený Újezd
Rád bych předně popřál všem dobrý nový rok.
Vstupujeme do něho společně, bude záležet na nás
všech, jaký ho uděláme. V EU je rok 2013 tematicky
rokem „občana“. Také pro nás v obci je tento aspekt
velice důležitý. Víme, že máme takovou správu, jakou si
zasloužíme. Musíme pracovat i na sobě, vlastním přís-
tupu a rozvoji občanské společnosti, aby naše obec pro-
sperovala.
Slibuji si zlepšení od probíhající změny stylu vedení rad-
nice z postoje „hasiče požárů” k „strategickému řízení“.
Omezuje se také prostor pro možné chyby: veřejnou dis-
kusí; zveřejňováním smluv, které obec uzavírá, aby byly
přezkoumatelné občany; konáním veřejných výběrových
řízení i na zakázky, kde k tomu dříve nedocházelo.
Závěrem k minulému sloupku: netušil jsem, že letmá in-
formace z jednání zastupitelstva vyvolá tak nekorektní
až hulvátské reakce. Odkaz na její zdroje nelze ve sloupku
rozvádět, uvedu jej ale rád pro zájemce na webu či do lis-
tárny. Autorům pomluv zřejmě tato část rozpravy unikla.

Stanislav Kyzlink / TOP 09
Můžete nám věřit.
Ještě před dvěma lety bylo na našem úřadě téměř pra-
vidlem, že velkých zakázek pro MČ se účastnily ve výbě-
rovém řízení pouze dvě firmy. Od nástupu naší koalice
na Úřad MČ P21 se tento přístup radikálně změnil. Běžný
počet soutěžících ve velkých výběrových řízeních se po-
hybuje mezi 5 i 18 soutěžícími firmami. Díky tomuto přís-
tupu byl ušetřen velký objem veřejných prostředků.
Například přístavba úřadu - nyní nová budova policie -
byla postavena, místo plánovaných 30 milionů korun, za
cenu něco přes 20 milionů. Kdo by si chtěl způsob na-
šeho hospodaření ověřit, tomu doporučuji před nedáv-
nem spuštěný registr smluv, který naleznete na adrese
www.praha21.cz/urad/seznam-smluv.html.
Průhledná a efektivní veřejná výběrová řízení, snadná do-
stupnost ke smlouvám a rozhodnutím rady, zastupitel-
stva. To je směr, kterým se snažíme úřad vést. Směr, který
dává nulový prostor nekalým praktikám a je otevřený ob-
čanům pro které tu jsme.

Místní oddělení Policie
ČR v nové budově

Rada MČ Praha 21 na svém 55. jednání
Vzala na vědomí:
- Zápis z 3. jednání Komise územního

rozvoje (KÚR) ze dne 3. 9. 2012
- Zápis z Komise vzdělávání a výchovy

(KVV) ze dne 19. 9. 2012
- Pravidla pro postup orgánů hl. m.

Prahy ve věci dotací poskytovaných
městským částem podle par. 9 odst. 3
Statutu hl.m.Prahy

- Zápis z jednání Komise životního pro-
středí (KŽP) ze dne 5. 9. 2012

- Zápis z jednání Komise volnočaso-
vých aktivit (KVA) ze dne 1. 10. 2012

Schválila:
- Pronájem nebytových prostor v do-

stavbě úřadu MČP21 Policii České
republiky, krajskému ředitelství hl.m.
Prahy

- Dotazník pro zaměstnance ÚMČ P21
- Vybudování školní jídelny – výdejny

v MŠ Sluníčko od 1. 9. 2013
- Pravidla pro stanovení výše příplat-

ku za vedení a k poskytování osob-
ního příplatku ředitelům MŠ a ZŠ zři-
zovaných MČP21

- Pravidla pro poskytování odměn ře-
ditelům MŠ a školských zařízení zři-
zovaných MČP21

- Rozpočtové opatření č. 46 - změna
rozpočtu v roce 2012

Revokovala:
- Usnesení RMČ 52/0869/12 ze dne

28. 8. 2012 odst. 4), 5)
- Usnesení RMČ 53/0901/12 ze dne

11. 9. 2012 odst. 1)
Souhlasila:
- S poskytnutím investičního příspěv-

ku pro FK Újezd n.L. ve výši 180.000,-
Kč na 20% dofinancování grantu
z MHMP na výstavbu hřiště s umělou
plochou

- S rozpočtovým opatřením č. 42 –
změna rozpočtu v roce 2012

- S rozpočtovým opatřením č. 45 –
změna rozpočtu v roce 2012, poskyt-
nutí mimořádného finančního pří-
spěvku ve výši 50.900,-Kč o.s. Nepo-
seda pro podporu terénní služby
v Újezdě n.L.

- S přijetím přislíbených sponzorských
darů pro Masarykovu ZŠ a MŠ
Sluníčko

Jmenovala:
- Nového člena Redakční rady Újezd

ského zpravodaje pana Jana Slezáka
za paní Jitku Královou, která na
funkci člena RR rezignovala

RMČ Praha 21 na svém 56. jednání
Schválila:
- zadávací podmínky na veřejnou za-

kázku III. kategorie na akci „Rozší-
ření MŠ Sedmikráska v Lišické ulici
rekonstrukcí přilehlého objektu“

Karla Jakob Čechová, radní

RNDr. Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Jsem rád, že rok 2013 je Rokem občana. Mně je myšlenka
věnovat rok občanství blízká. Jsem více občanem, než po-
litikem. Stejně tak Otevřený Újezd, za který jsem kandi-
doval, není typická volební politická strana, ale
kandidátka občanů Újezda, kteří se shodují na posilování
občanské role v každodenním životě. Nemusíme se po-
dřizovat názorům shora a řada z nás má názory opravdu
velmi rozdílné. A přesto si rozumíme, nikdo proti nikomu
nebrojí, nešplhá po zádech druhých, aby se dostával stále
výš a měl větší vliv. Nikdo nás k ničemu nenutí. Jsme zod-
povědní sami za sebe. Zkrátka jsme takto neorganizovaní
a to, co máme společné, je, že žijeme v Újezdě, nejsme
lhostejní a jsme ochotní věnovat svůj čas a síly právě ob-
čanské společnosti. Znám mnoho aktivních občanů, kteří
budují. Znám i ty, kteří našli cíl své angažovanosti v bou-
rání - zejména hranic slušnosti a etiky. Těm prvním držím
palce. Těm druhým také - aby pochopili, že tato cesta
k lepší občanské společnosti nevede.

Slavnostního otevření služebny Policie ČR dne 13. 12. 2012
se účastnil policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček,
který poděkoval starostovi MČ Praha 21 za zajištění výstav-
by nové budovy pro Polici ČR a přislíbil podporu stálému
zkvalitňování bezpečnosti v městské části. MČ Praha 21 in-
vestovala do výstavby budovy ze svého rozpočtu 13 600 000
Kč, další finance byly přiděleny Magistrátem hl. města Prahy
v rámci dotace ve výši 10 000 000 Kč. Vedoucí oddělní MO
Policie ČR npor. Ing. Vladimír Fober provedl přítomné novou
budovou, která má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží.
Přestěhováním z ul. Lišická získalo MO Policie ČR v nové bu-
dově Hulická 2620 moderně vybavené prostory v soused-
ství Úřadu MČ Praha 21 a uprostřed Újezda nad Lesy.

Iva Hájková

MÚ informoval dotčené občany o změnách v dopravě formou lístků, vhazova-
ných do schránek. Doufejme jen, že letos bude Magistrát hl. m. Prahy komuniko-
vat s naší MČ pružněji, aby i OŽPD mohlo tyto informace dál plynule předávat.

–red-

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Kdo byl v jejich očích před dvěma roky dinosaurem, tomu
dnes veřejně děkují. Že věší občanům bulíky na nos? Co
na tom sejde, účel světí prostředky! Ne všichni přece vědí,
že granty na Magistrátu schvalují radní a nikoliv předse-
dové komisí. Potřebují vyžehlit vroubeček u bývalé sta-
rostky, nyní předsedkyně komise. Mimo jiné za to, že ji
nazývali dinosaurem. A papír snese všechno! Ale vážení,
grant vám přidělila radní z TOPky! Neslušelo by se podě-
kovat jí?
Do nového roku 2013, roku občana přeji všem pevné
zdraví, mnoho radosti a občanské odpovědnosti.
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Pokud se člověk ocitne v tíživé životní situaci, často mu bývá doporučeno
dojít si pro radu a pomoc na úřad na „sociálku“.
V budově ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, sídlí Odbor sociálních věcí
ÚMČ Praha 21 a kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Občané si tyto dvě
„sociálky“ často pletou, a proto bychom Vám chtěli přiblížit činnosti, které
tyto dva různé úřady poskytují.

Odbor sociálních věcí informuje

Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21
vykonává tyto činnosti:
• sociálně právní ochrana dětí (ochra-

na práv dítěte na příznivý vývoj
a řádnou výchovu, ochrana oprávně-
ných zájmů dítěte včetně ochrany
jeho jmění a působení směřující k ob-
novení narušených funkcí rodiny

• kurátor pro mládež (zaměřuje se na
děti s opakovanými poruchami cho-
vání, záškoláctví, šikanu, útěky z do-
mova, agresivitu, alkoholismus,
toxikomanii apod. a ve spolupráci
s rodiči a dalšími odbornými institu-
cemi působí k odstranění příčin

• kurátor pro dospělé (pomáhá oso-
bám propuštěným z vězení, bezdo-
movcům apod.)

• sociální poradenství pro nezaměst-
nané, zdravotně postižené apod.

• terénní sociální práce
• správní řízení ve věci zvláštního pří-

jemce dávek důchodové pojištění

• výměna zvláštního označení na par-
kování pro držitele průkazu ZTP
nebo ZTP/P

• veřejný opatrovník pro osoby s upra-
venou způsobilostí k právním úko-
nům

• pečovatelská služba

Kontaktní pracoviště Úřadu práce pro
Prahu 9 vykonává tyto činnosti:
• dávky státní sociální podpory (po-

rodné, rodičovský příspěvek, přída-
vek na dítě, příspěvek na bydlení,
pohřebné, pěstounské dávky)

• dávky pomoci v hmotné nouzi
• příspěvek na péči
• dávky pro zdravotně postižené osoby

(příspěvky na mobilitu a kompen-
zační pomůcky, průkaz TP,ZTP,ZTP/P)

• S karta

Bc. Radka Lipanovičová,
vedoucí Odboru sociálních věcí

Mobilní obchodní
kancelář Pražské
plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
- dne 21. 1. 13 od 10,30 do 13,30 hod.
- dne 27. 2. 13 od 14,30 do 17,00 hod.
- dne 2. 4. 13 od 8,00 do 11,00 hod.
- dne 7. 5. 13 od 12,00 do 14,30 hod.
- dne 11. 6.1 3 od 8,00 do 11,00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v do-
dávkovém automobilu VW Transpor-
ter, označeném logem Pražské plyná-
renské, a.s., zaparkovaném ve dvoře
úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy,
Staroklánovická 260.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci
s dceřinou společností Měření dodá-
vek plynu, a.s. a úřadem MČ Praha 21
nabízí odběratelům zemního plynu
novou službu - tzv. „mobilní obchodní
kancelář“, jejímž prostřednictvím si
stávající i potenciální zákazníci Praž-
ské plynárenské, a.s. mohou vyřídit zá-
ležitosti, související s odběrem zem-
ního plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména
následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru

zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu

placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování

plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím

s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou vy-
užít i občané přilehlých obcí a částí
Prahy.
Bližší informace na www.ppas.cz
a tel. č. 267 175 174 a 267 175 202.

Objednávka sad-
bových brambor
Všichni, kteří máte zájem o sadbu
brambor je možné si požadované
množství a odrůdu objednat do konce
ledna na telefonních číslech Petr Mach
606 190 402 nebo Blanka Exnerová
281 971 101.

Za výbor ZO ČZS
Blanka Exnerová

Cena
Český patriot 2012
dorazila do Újezda

Občané se mohli zapojit
do rozvoje Újezda nad Lesy

Rozkvetlý Újezd nad Lesy
v roce 2012

Roznos Újezdského
Zpravodaje v prosinci
Mnozí občané Újezdu nad Lesy si stě-
žovali, že nedostali Zpravodaj do
schránek vůbec anebo pozdě. Omlou-
váme se tímto, zejména jménem České
pošty. V prosinci přibývá balíčků a zá-
silek z internetových obchodů a pošta,
ačkoliv v tomto období pracuje velmi
intenzivně, nestihla doručit Zpravodaj
tak, jak jsme zvyklí.

-red-

Pokračujeme
i v roce 2013
TRÉNOVÁNÍ

PAMĚTI
S LIBUŠKOU

Každé druhé pondělí v měsíci od 15
hod v budově MÚ
(4. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5. a 10. 6.)

Vezměte si papír a tužku na prak-
tická cvičení.
Srdečně zveme všechny zájemce

CVIČENÍ
PRO KARDIAKY
S PRVKY JÓGY

– pondělí od 18 hodin – tělocvična
školy v parku

– středa od 16ti hodin – tělocvična
školy v Polesné ul.

Srdečně zveme všechny zájemce.

Svaz postižených civili-
začními chorobami o.s.

v Újezdě nad Lesy

Vzpomínka na Petra Voňku
Opravdu moc těžko se mi píše vzpomínka na
člověka, který mi byl sice o generaci mladší,
ale kterého jsem si nesmírně vážil. Byl doslova
příkladem, jak velmi odborně erudovaný uni-
versitní profesor může chápat myšlení a prob-
lémy lidí, žijících na periferii velkoměsta.
Po stránce profesní, odborné, ho jistě pozi-
tivně zhodnotí jak jeho kolegové na Vysoké
škole chemicko-technologické, tak určitě i jeho
žáci – posluchači. Vždyť ti to byli, na které on
od prvních projevů své zhoubné choroby mys-
lel. Jak jim umožnit, aby mohli složit zkoušky
a neztráceli semestry. A to i proti přísným po-
žadavkům na úplnou izolaci. Druhou, rovněž

krásnou stránkou jeho života, byly jeho aktivity ve veřejném životě Újezda n. L.
Po řadu let jsem ho mohl sledovat jako člena Zastupitelstva, a od jejího vzniku
jako člena rady Újezdského muzea. Ať ve funkci, či v opozici, vždy se snažil zas
a znovu najít řešení, které prospěje obci a občanům.
A při práci v muzejní radě vedly jeho připomínky vždy k nejlepšímu výběru
témat výstav i ke zkvalitnění jejich scénářů. A co bylo zvlášť milé, že on, uni-
versitní profesor, přijal úkol prodavače publikací při vernisážích, nebo i do-
hledu u pokladny při dalších akcích.
V závěru bych chtěl vyjádřit osobní vzpomínku – byl to můj nejlepší kamarád
v posledních letech. Měl úžasný smysl pro humor, takové kamarádské po-
píchnutí, kterým ale nechtěl nikoho urazit nebo se jen dotknout. A je vyzněním
osudu, že poslední článek o mně, při udílení čestného občanství, napsal právě
on.
A na závěr od antiky platná myšlenka: nadále bude žít ten, na něhož se s lás-
kou bude vzpomínat – jeho rodina, jeho žáci, jeho přátelé.

PhDr. Miloš Schmidt

Zahrádka v lednu
Vítám Vás, všechny čtenáře a příznivce tohoto pravidelného povídání o zahradě
v Novém roce 2013. Jistě jste si všimli, že naše články jsou čím dál tím kratší, není
to tím, že bychom neměli co psát, ale redakcí ÚZ je nám povoleno pouze 1500
znaků včetně mezer. Tak se můžeme věnovat pouze malému počtu rad a vybrání
těch správných je vždy velké dilema. Měsíc leden je startovací, kdy si můžeme
v knihách, ale již i v obchodech najít to vhodné pro naší zahradu.
A teď pouze v heslech
- zásadně nevyvážíme sníh z cest
ven, ale na zahradu, prašan je vý-
borná pokrývka proti zmrznutí stále
zelených a nízkých rostlin, naveze-
ním okolo stromů a keřů zajistíme
dlouhodobější půdní vláhu
- je čas přezkoušet klíčivost semen,
koncem ledna již můžeme vysévat
semena paprik pro pěstování ve
skleníku – dlouhá vegetační doba
- chceme-li přeroubovat ovocné stromy je vhodná doba nařezat potřebné rouby
- v lednu je nutné oškrábat starou rozpukanou borku, postupujeme velmi
opatrně, abychom nepoškodili vrstvu kambia, která je pod kůrou. Pod stromem,
až těsně ke kmenu rozprostřeme plachtu a spadlou borku nejlépe spálíme. Pá-
líme ji, protože v borce přečkávají škůdci ovocných stromů, ale i spory původců
chorob.
- z lískových keřů odstraníme veškeré mladé výhony vyrůstající ze země
- angrešt a rybíz raší velmi brzy, proto průřez musíme dokončit do konce ledna
- pokud jsou holomrazy, musíme zvýšit nastýlku u jahod, pokud nemáme kom-
post, stačí sláma, chvoj
- pokud silně sněží a nemáte svázané jehličnany, opatrně oklepejte sníh, mohou
se pod tíhou sněhu rozlámat
- nezapomínejte na ptactvo, jsou to doktoři našich zahrad, krmte pouze doporu-
čeným krmivem, nikdy ne čerstvým pečivem, chlebem, brambory, knedlíky, to je
jejich smrt. Nejlépe je koupit již připravenou směs s velkým podílem slunečnico-
vých semen.

Další informace na našich stránkách www.kvetyujezda.ic.cz
Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy Blanka Exnerová

Uzavřel se 5. ročník cen Český patriot,
které uděluje Asociace nositelů legio-
nářských tradic (ANLET) za dobrovol-
nou a neziskovou práci při výchově
k vlastenectví a zachování historických
tradic české společnosti. Z letošních 89
nominací byla udělena ocenění v de-
víti kategoriích šestnácti vybraným
kandidátům, mezi nimiž byl zastou-
pen i Újezd nad Lesy.

V prosincovém Zpravodaji jsme psali
o putovní výstavě k 70. výročí atentátu
na říšského protektora R. Heydricha,
kterou pořádá Asociace nositelů legio-
nářských tradic (ANLET) a která se na
týden zastavila v Újezdě.
Ani ne za měsíc se ANLET Újezdu při-
pomenul další mimořádnou událostí.
Na slavnostním večeru v sídle Domu
armády v Praze 6 byly předány ceny
Český patriot 2012. Tentokrát je mezi
oceněnými i Čestný občan Újezda nad
Lesy PhDr. Miloš Schmidt, kterému
byla udělena jedna ze tří hlavních cen
za celoživotní dílo.

Vyznamenán byl i Újezd nad Lesy a to
Pamětní medailí k 70. výročí operace
Anthropoid. Medaili jako „poděkování
za práci pro zachování paměti národa
v oblasti novodobé české historie“ pře-
vzal starosta RNDr. Pavel Roušar.
Slavnostnímu, ale velmi srdečnému ve-
čeru dodali vojenský lesk čestní hosté -
náčelník generálního štábu AČR gen-
por. Ing. Petr Pavel a gen. Alexandr
Beer, nositel Řádu bílého lva II.stupně.
Záštitu nad Cenami Český patriot při-
jal náměstek ministra obrany Ing.
Michael Hrbata.

Jména všech oceněných najdete na
http://www.ceskypatriot.cz/

pro redakci ÚZ zpracovala Zita Kazdová

Veřejného projednání studií hřiště Dru-
hanická x Oplanská x Donínská se ob-
čané účastnili 26. října 2012. Přímo na
místě se sešli s projektantem, se zá-
stupci odborů ÚMČ Praha 21 a DHL
(firemní sponzorství v rámci sázení
stromů). Přítomní občané se shodli na
návrhu podoby nového hřiště, které by
v budoucnu mělo vzniknout na po-
zemku ve vlastnictví MČ Praha 21. Mělo
by na něm být např. lanovka, velká
šplhací pyramida, branky pro fotbalové
přírodní hřiště, sestava s klouzačkou,
tudíž prvky pro mladší i starší děti.
Návrh nových Pravidel vydávání
Újezdského zpravodaje (ÚZ) platných
od 1. ledna 2013 byl projednáván 10.
října 2012. V diskuzi se objevily např.
náměty: stanovit jednotné datum uzá-
věrky ÚZ, redakční rada volena zastu-
pitelstvem MČ, nestanovit pevný počet
znaků pro příspěvky, sloupek zastupi-
telů nazvat stránky zastupitelů, detail-
něji popsat vzájemný vztah redaktor –
redakční rada. Děti ze žákovského za-
stupitelstva by uvítaly jednu – dvě strán-
ky, které by se věnovaly informacím ze
školy. Od 1. 12. 2012 vykonává funkci
redaktorky Ing. Lucie Černá, která po-
stupuje od 1. 1. 2013 podle nových Pra-
videl vydávání ÚZ uveřejněných na
www.praha21.cz – Újezdský zpravodaj.
V budoucnu bude upřesněn způsob
podávání inzerátů.
Veřejné projednání Akčního plánu MČ
Praha 21 na roky 2013 - 2014 se konalo
19. listopadu 2012. Vedoucí odborů,

kteří jsou garanty „Strategického plánu
rozvoje MČ do roku 2022“ a zároveň
členy strategického týmu ÚMČ Praha
21, seznámili občany s návrhem opat-
ření, která jsou zahrnuta do Akčního
plánu MČ na dvouleté období. Schvá-
lený Akční plán MČ Praha 21 je uveřej-
něn na www.praha.21 – Strategický
plán.
Setkání u kulatého stolu Školství
v Újezdě nad Lesy bylo pořádáno Ko-
misí vzdělávání a výchovy RMČ Praha
21 dne 21. listopadu 2012. Svá zařízení
představili ředitelky mateřských škol
a ředitel základní školy, ze soukromých
předškolních zařízení využilo možnost
prezentovat své aktivity Baby centrum
V Zahradě, KinderGarten (projekt
anglické školní družiny) a Dětský lesní
klub v mechu a kapradí (lesní mateřská
škola). Diskutovalo se převážně nad
koncepcí školství, kterou bude vytvářet
pracovní skupina od ledna 2013 a o ús-
kalích při vzdělávání dětí v mateřských
školách pravidelně kratší dobu (děti tzv.
doplňkové). Občané se dozvěděli o de-
mografickém vývoji na příštích 10 let
a o navýšení kapacit mateřských škol
od 1. 9. 2013 (MŠ Lišická o 56 dětí a MŠ
Sluníčko o 22 dětí).
Na této adrese naleznete zápisy z ve-
řejných projednání:
http://www.praha21.cz/samosprava/ud
rzitelny-rozvoj-mc/mistni-agenda-
21.html

Iva Hájková
OŠKMA21

U příležitosti dubnové kampaně Den
Země vyhlásila Rada MČ Praha 21 Sou-
těž o nejhezčí předzahrádku, zahrádku,
okno, balkón v Újezdě nad Lesy. Obča-
né se mohli do prvního ročníku soutěže
přihlásit od května do října minulého
roku. Sešlo se nám osm přihlášek, dvě
v kategorii Rozkvetlé okno, balkón, šest
v kategorii Nejhezčí předzahrádka, za-
hrádka. Hodnotící porota byla složená
ze zástupců Odboru životního prostře-
dí a dopravy ÚMČ Praha 21 (Martina
Kopecká), Odboru školství, kultury,
MA21 ÚMČ Praha 21 (Iva Hájková),
předsedy komise životního prostředí
RMČ Praha 21 (Michael Hartman), Čes-
kého zahrádkářského svazu Újezd nad
Lesy (Petr Mach) a zahradnictví Zelený
Domov Klánovice (Miloš Král). Všichni
přihlášení převzali od starosty MČ
Praha 21 pana Pavla Roušara 28. 11.
2012 balíček s hnojivem a zahradnic-
kým náčiním od sponzora soutěže, pana

Miloše Krále, certifikát a poukázku na
odběr zboží v zahradnictví Zelený do-
mov. Máme radost, že se občané do sou-
těže zapojili a děkujeme jim za snahu
motivovat další spoluobčany ve zlepšo-
vání prostředí v Újezdě nad Lesy v rám-
ci procesu místní Agendy 21 (zapojo-
vání veřejnosti do zkvalitňování měst-
ské části).
Umístění v kategorii Rozkvetlé okno,
balkón:
1. místo manželé Zadražilovi
2. místo Dominika Srstková
Umístění v kategorii Nejhezčí předza-
hrádka, zahrádka:
1.místo Irena Polová, Jana Kocábová
2.místo Zdenka Nohejlová, Zdeněk Vodák
3.místo Dagmar Košnářová, Markéta

Strejčková, manželé Zadražilovi
Věříme, že se soutěžící zapojí i do roč-
níku 2013 i s dalšími občany. Gratulu-
jeme všem výhercům.

Iva Hájková, OŠKMA21
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Nové osmidílné pokračování
Akademie volného času

v Újezdě
.... začíná 4. února 2013 - „Tajemná Čína“. Sinoložka PhDr. Zlata Černá nás pře-
nese do Číny - její prastaré historie, filosofie, umění, pojetí života, zdraví a péče
o něj! Poznáme, mnohým z nás neznámou, tajemnou zemi s její pozoruhodnou
historií. Paní lektorka je vynikající a vyhledávanou odbornicí na danou téma-
tiku – jak sami poznáme.
Největší čínský mudrc Konfucius: Vyber si práci, která tě bude těšit a už nikdy
v životě nebudeš muset pracovat.

11. února souběžně začne druhý cyklus – „Národní obrození bez mýtů“. His-
torik PhDr. Jiří Rak bude s námi hovořit o době formování moderního českého
státu a vzkříšení českého národa, o historii, která je v našem vědomí stále ještě
zatížena mnoha pokřivenými legendami. A právě na tyto zapomenuté otázky
se přednáškový cyklus zaměří.
Bližší podrobnosti, termíny a přihlášky jsou připraveny v podatelně ÚMČ.

Za KVA
Zdenka Ladová a Petr Mach

Ing. Jana Bobošíková
žena, 48 let, manažerka, Praha, členka
politické strany SUVERENITA – Blok
Jany Bobošíkové, navržena navrhující
občankou

Jiří Dienstbier
muž, 43 let, právník a senátor, Praha,
člen České strany sociálně demokra-
tické, navržen senátory

Ing. Jan Fischer, CSc.
muž, 62 let, viceprezident Evropské
banky pro obnovu a rozvoj, Praha,
bez politické příslušnosti, navržen na-
vrhujícím občanem

Taťana Fischerová
žena, 65 let, herečka a politička,
Praha, členka Klíčového hnutí, na-
vržena navrhujícím občanem

Prof. JUDr. Vladimír Franz
muž, 53 let, vysokoškolský profesor,
hudební skladatel a malíř, Praha, bez
politické příslušnosti, navržen na-
vrhujícím občanem

MUDr. Zuzana Roithová, MBA
žena, 59 let, poslankyně Evropského
parlamentu, Dvory nad Lužnicí,
členka Křesťanské a demokratické
unie – Československé strany lidové,
navržena navrhujícím občanem

Karel Schwarzenberg
muž, 75 let, ministr zahraničních věcí,
poslanec, Sýkořice, člen TOP 09, na-
vržen poslanci

MUDr. Přemysl Sobotka
muž, 68 let, senátor, 1. místopředseda
Senátu PČR, Liberec, člen Občanské
demokratické strany, navržen po-
slanci

Ing. Miloš Zeman
muž, 68 let, prognostik, Praha, člen
Strany Práv Občanů ZEMANOVCI, na-
vržen navrhujícím občanem

Ing. Vladimír Dlouhý
Muž, 60 let, ekonom, vysokoškolský
pedagog a poradce, člen NERV a řady
mezinárodních ekonomických orga-
nizací, navržen navrhujícím občanem

Tomio Okamura
Muž, 41 let, senátor Parlamentu ČR
(nestr.), podnikatel, viceprezident
AČCK (Asociace českých cestovních
kanceláří), navržen navrhujícím obča-
nem

Rok občana 2013
Evropská unie věnuje každý rok určitému společenskému tématu, v němž jsou
nastartovány a podporovány projekty na mezinárodní, národní i na zcela dosa-
žitelné místní úrovni.
Po roce 2012 s důrazem na aktivní stárnutí a mezigenerační solidaritu násle-
duje Rok občanů 2013.
Témata, která mají být v Roce občana zdůrazněna, jsou aktuální i pro nás:

� občanské vzdělávání ve škole i mimo ni

� spolupráce mezi různými typy organizací – školami, samosprávami,
mládežnickými a neziskovými organizacemi, zájmovými skupinami
a komerční sférou.

� využití potenciálu nových médií pro účast občanů v rozhodovacích
procesech

� výchova k evropskému občanství – důraz na kulturní, historické
a duchovní evropské hodnoty

Česká republika se v propagaci ročních témat rozbíhá tradičně velmi pomalu,
v Újezdě můžeme mít ale náskok. Rok občanů 2013 začíná...

-red-

Okrsek č. 794 – jídelna základní školy
Polesná čp. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Borovská, Brzická, Budčická,
Čankovská, Čekanovská, Čenovická čp. 138, 190, 1026, 1027, 1400,
1445, 1589, 2167, 2316, 2340, Čížovská čp. 382, 1211, 1212, 1253,
1252, 1264, 1265, 1503, 1787, Načeradecká, Načešická, Nahořan-
ská, Nadějovská, Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, Netínská, Ne-
tušilská, Novohradská, Novolhotská, Pilovská čp. 216, 322, 324, 325,
333, 359, 370, 374, 377, 408, 411, 511, 1256, 1359, 1364, 1405, 1511,
1557, 1578, 1729, 1730, 1731, 2438, 2547 Polepká, Polesná čp. 181,
195, 197, 264, 265, 1283, Poličanská, Starokolínská čp. 302, 306,
308, 309, 312, 313, 314, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 403, 1078,
1143, 1144, 2230,

Okrsek č. 795 – jídelna základní školy
Polesná č.p. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čelkovická, Čenovická čp. 2135,
2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2144, 2145, 2146, 2147,
2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2511, Čentická, Čížovská čp. 35,
145, 159, 199, 255, 990, 993, 1042, 1074, 1352, 1398, 1408, 1423,
1517, 1532, 1586, 2317, 2603, Dědická čp. 34, 205, 211, 212, 240,
243, 287, 293, 483, 987, 1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 233,
1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 82, 227, 253, 257, 258, 295, 435, 466,
485,486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547, 2543, Domanovická
čp. 39, 71, 72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,
1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465, 2341, 2342,
2343, 2344, 2479, 2480, 2481, Ochozská, Okenská, Onšovecká, Op-
lanská čp. 160, 161, 163, 169, 1443, 1862, 2170, 2216, 2245, 2246,
2333, 2349, 2389, 2441, 2545, 2554, 2614, Pilovská čp. 133,156, 194,
254, 445, 1288, 2026, 2066, Plhovská, Podlužanská, Polenská, Po-
lesná čp. 1690, Polešovická, Políkenská, Poříčská, Račiněveská, Ra-
dimská, Ranská, Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 151, 158,
167, 282, 447, 1004, 1151, 2287, 2350, Ratajská čp. 89, 270, 1254,
1255, 1274, 1276, 1344, 1585, 2556, Starokolínská čp. 32, 40, 101,
131, 132, 174, 178, 183, 192, 220, 238, 242, 292, 311, 315, 317, 407,
425, 1305, 1488, 1510, 1568, 1685, 2529,

Okrsek č. 796 – zasedací síň úřadu MČ
Staroklánovická č.p. 260
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572,
1853, 2558, 2559, 2572, 2598, č.ev. 90, Holšická čp. 262, 288, 290,
477, 1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 1173, 1244, 1327,1348,
1365, 1372, 1395, 1403, 1413, Hrádková čp. 530, 531, 532, 539, 547,
1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 1328, 1345,
1497, 1536, 1558, 1594, 1599, 1803, 2550, č.e. 183, Hulická čp. 241,
271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374, 1449,
1468, 1469, 1535, 1576, 2393, č.ev. 194, Chabeřická, Chmelická čp.
510, 578, 579, 580, 581, 601, 613, 614, 615, 619, 630, 697, 1070,
1133, 1338, 1356, 1367, 1379, 1386, 1545, 1563, 2345, Chotěnov-
ská čp. 604, 606, 607, 634, 635, 680, 997, 999, 1054, 1154, 1155,
1337, 1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 1441, 1453, 1533, 1543,
1566, 1822, 2526, 2540, Chotouchovská, Chvalečská čp. 1258, No-
vosibřinská čp. 97, 100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140, 173, 206,
210, 459, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 1296 , Polesná čp. 90,
2229, Soběšínská, Staroklánovická, Starokolínská čp. 48, 84, 85, 95,
96, 98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 189, 482, Sudějovická čp.
406, 1389, 1399, 2602, č.ev. 208, Toušická čp. 569, 572, 573, 574,
575, 1077, 1152, Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, Velebného čp.
1034, 1035, 1036, 1037, 1142, 1821, 2306, Zaříčanská čp. 597, 640,
642, 643, 645, 646, 653, 1166,

Volba prezidenta České republiky 2013
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhne 1. kolo volby prezidenta České republiky. Nebude-li prezident zvolen v 1. kole, uskuteční se druhé kolo voleb dne 25. a 26. ledna 2013. Volební
obvod Praha 21 – Újezd nad Lesy je rozdělen do osmi volebních okrsků. Voliči volí v okrsku příslušném jejich trvalému bydlišti. Adresa volební místnosti je vyznačena na doručovací obálce,
která bude voliči doručena nejpozději do 8. 1. 2013. Pro 2. kolo voleb se volební lístky nebudou doručovat, budou vydávány ve volební místnosti. Volbu prezidenta ČR je možné
provést i v jiném místě, na základě vydaného voličského průkazu. Voličský průkaz lze získat do 9. 1. 2013 pro 1. kolo a pro 2. kolo do 23. 1. 2013 na odboru občansko správním (občan-
ské průkazy a pasy) ÚMČ Praha 21.

Kandidáti na prezidenta

Kandidáti na prezidenta vyřazení po kontrole nasbíraných
podpisů:

Rozdělení ulic v Újezdě nad Lesy dle volebních okrsků
Okrsek č. 797 – mateřská škola
Lišická č.p. 1502
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189,
1190, 1198, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 1852, 1856, 2332, 2405
č. ev. 81, Holínská, Holšická čp. 259, 463, 492, 535, 720, 757, 1010,
1021, 1024, 1029, 1052, 1066, 1069, 1072, 1130, 1174, 1198, 1332,
1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 1542, 1551,
1552, 1593, 2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 2233, 2382, 2518, 2553,
2574, 2594, č.ev.163, Hrádková čp. 248, 275, 294, 467, 518, 536,
549, 1011, 1017, 1095, 1111, 1237, 1238, 1261, 1271, 1290, 1294,
1346, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 2169,
2174, 2179, 2247, 2299, 2303, 2362, 2447, 2533, č.ev. 181, Hulická
čp. 246, 279, 456, 494, 515, 516, 517, 977, 980, 981, 1131, 1153,
1158, 1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 1297, 1298, 1312, 1313,
1350, 1361, 1368, 1415, 1537,1814, 2360, č. ev., 190, 194, 410 Ká-
covská, Kalská, Klešická, Kojická, Kynická, Novosibřinská čp. 102,
103, 105, 106, 115, 116, 119, 123, 124, 153, 875, 876, 877, 878, 879,
880, 881, 882, 883, 884, 885, 973, 978, 1014, 1104, 1229, 1277, 1315,
1318, 1320, 1383, 1104, 1229, 1467, 1475, 2236, 2571, Sudějovická
čp. 251, 1162, 1428, 2226, 2353, 2380, Sulovická, Svojšická, Val-
dovská, Valská, Vanická, Veletovská, Velimská, Veská, Vlkanovská,
Vranická, Všeňská,

Okrsek č. 798 – muzeum v polyfunkčním domě
Staroújezdská 2300
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 1179, 1534, 1579, Dob-
rovická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev. 55, Dobřichovská čp. 147, 148,
Domanovická č.p. 512, 513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 1120,
1122, 1125, 1126, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739,
1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749,1889,
2595, č.ev. 405, Donínská, Dražická, Druhanická, Dubinská, Hořej-
šího, Chmelická čp. 75, 92, 552, 553, 556, 1129, Chotěnovská čp.
200, 215, 1484, 1485, 1546, 2473, 2546, Chvalečská čp. 1259, Chy-
jická, Ježovická, Na Božkovně, Oplanská čp. 278, 284, 2291, 2339,
Račiněveská čp. 1887, Rápošovská čp. 108, 979, 1884, 2311, Rataj-
ská čp. 143, 146, 149, 221, 222, 270, 464, 504, 505, 507, 1267, Rat-
bořská, Ročovská, Rohozecká, Roklova, Rozhovická, Rožmitálská,
Starokolínská čp. 42, 54, 59, 66, Staroújezdská, Šlitrova, Talmberská
Toušická čp. 546, 550, 557, 558, 560, 562, 564, 565, 566, 1310, 1452,
1473, 2555, č.ev. 248, 256, Velebného čp. 1961, 1962, 1963, 1964,
Vobrubova, Weissova, Zaříčanská čp. 654,

Okrsek č. 799 – budova staré knihovny
Lomecká 656
Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 803,804, 866, 867, 869, 870,
1257, 1260, 1270, 2600,
Lánovská, Lišická, Lomecká, Lozická, Lstibořská, Lukovská, Luní-
kovská, Lutínská, Novosibřinská čp. 665, 666, 668, 669, 670, 671,
672, 673, 722, 728, 729, 733, 734, 735, 1501, 852, 855, 856, 857, 858,
859, 860, 861, 863, 864, 865, 1107, 1199, 1236, 1245, 1380, 2266,
2361, Zalešanská, Zámělská, Zápolská, Zaříčanská čp. 657, 659,
664, 693, 1819, 1866, 2354, 2397, 2398, 2446, Zbyslavská, Zbýšov-
ská, Zbytínská, Zlivská,

Okrsek č. 800 – středisko osobní hygieny (SOH)
Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605,
1606, 1607, 1608, 1609, Žíšovská, Živonínská, Žiželická, Žlebská,

Okrsek č. 801 – mateřská škola
Žárovická č.p.1653
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Machovická, Malešovská, Malotická, Novosibřinská čp.972, Žáro-
vická, Žehušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská.

Podvodné e-shopy
pracují na plné

obrátky!
Sdružení Spotřebitel.net varuje před
podvodnými e-shopy

domaci-technika.eu,
123obchod.eu.,

což se projevilo hlavně v době před vá-
nočními svátky. Spotřebitel.net se
chystá k dalším trestním oznámením,
kdy vyzývá všechny podvedené spo-
třebitele, aby nám zaslali na interneto-
vou adresu spotrebitel@spotrebitel.net
základní údaje, jméno, adresu, částku,
kontakt, název zboží a cenu a číslo
účtu, kam byly peníze odeslány. Tyto e-
shopy jsou podvodné a finanční částky
placené na jejich účty jsou značné.
Nejste náhodou také obětí podvod-
ných e-shopů ?
Více čtěte na www.praha21.cz

Živnostenský odbor

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013

zdroj: www.mvcr.cz Tajemník MČ 21
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Obrázek jsem utvořil sám. Jako před-
lohu mi maminka vytiskla obrázek
Pražského hradu, který se mi líbil. Nej-
těžší bylo obtahovat kontury úzkým
štětcem.

Autor obrázku z titulní strany Petr Novotný, 5.C

Zápis prvňáčků očima
ředitele školy
Dobrý den, pane řediteli. Opět se blíží zápis do prvních tříd, očekáváte nějaké
změny, nebo vše proběhne jako v minulých letech?

Na zápis se již delší čas připravujeme. Letos jsme jako maskoty zápisu zvolili dvo-
jici postaviček Pat a Mat (loni byl maskotem Krteček – pozn. red.). Děti mají ty
postavy rády, protože je s nimi legrace. Očekáváme přibližně stejný počet dětí
jako v roce minulém, to znamená otevření pěti prvních tříd.

A jak bude tedy zápis probíhat?

Děti přijdou 17. nebo 18. ledna mezi 14 a 18 hodinou s rodiči do naší budovy
I. stupně, Staroklánovická 230. Vchod je z parku. Budoucí prvňáci hravou formou
splní několik úkolů a tím i podmínky zápisu. Rodiče zatím doplní potřebnou ad-
ministrativu.
Je třeba, aby s sebou přinesli Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zá-
stupce, dále doklad o trvalém bydlišti dítěte v Újezdě nad Lesy.

Někteří rodiče budou asi chtít tzv. dát dítěti odklad?

V tom případě je třeba žádost podložit vyjádřením pediatra a zároveň posudkem
pedagogicko-psychologické poradny (tel. 266 310 939, 266 312 530) či klinického
psychologa. Jedná se tak o dvě nezávislá doporučení.

Děti tedy budou zapsány do školy, ale jak budou rozděleny do tříd?

Každé dítě dostane při zápisu evidenční číslo. Tak zjistíme konečný počet zapsa-
ných dětí. Dále odečteme děti s žádostí o odložení školní docházky a stanovíme
počet dětí pro jednotlivé třídy. Rozdělení samotné pak bude probíhat podle abe-
cedního pořadí s přihlédnutím k tomu, aby ve třídách byl přibližně stejný počet
chlapců a dívek a aby se například v jedné třídě nekoncentrovalo více dětí se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, než v jiných.

Takže když je moje dcera Černá, tak nebude chodit do třídy s kamarádkou
Stehlíkovou?

Ano, to se může stát. Ale v případě, že například bydlíte v jedné ulici a vozíte ráno
děti společně, je to důvod k podání žádosti o společné zařazení do jedné třídy.
Žádost je potřeba v elektronické podobě poslat do konce února kolegyni Mgr.
Vladaně Vackové, zástupkyni pro I. stupeň (vackova@zspolesna.cz).

Paní Vacková tedy dostane moji žádost a děti budou chodit spolu?

Víte, budeme se snažit žádostem rodičů vyhovět. Ale na druhou stranu musím
říci, že budeme přihlížet i k tomu, jestli žádosti jsou z opravdu závažných důvodů.
I přesto se může stát, že prostě všem nebudeme moci vyhovět. Konečné rozdělení
do tříd je na mém rozhodnutí a do konce března jej veřejně vyvěsíme na školním
webu. Ale opakuji, budeme se snažit vyhovět.

Takže koncem března už bude jasné, do které třídy bude budoucí prvňáček cho-
dit, bude také vědět, ke které paní učitelce?

To se dozví nejdříve v květnu, při informativní schůzce. Máme pohyb v učitelském
sboru. Je to dáno tím, že některé paní učitelky jdou s dětmi až do 5. třídy, některé
se ale vrací do první třídy dříve. Některé paní učitelky odchází např. na mateřskou
dovolenou a pak za ně hledáme náhradu. Někdy je situace taková, že úplně jasno
je vlastně až začátkem září. Zároveň ale musím říci, že všechny paní učitelky mají
nejen plnou kvalifikaci, ale i naši důvěru a podporu. A všechny se na prvňáčky
velice těší.

Děkujeme za rozhovor řediteli školy Mgr. Miroslavu Kurkovi.
-red-

Uteklo to jako voda a už je tu zase
nový rok. Ve školce se mnoho událo.
V záři přišli noví kamarádi, kteří se
rychle zapojili do stávajícího kolek-
tivu.
V říjnu jsme si upekli štrůdly, celé od-
poledne jsme soutěžili, tancovali a vy-
hodnocovali nejlepší ze štrůdlů za
přítomnosti rodičů, babiček a souro-
zenců.
Jedno odpoledne v listopadu jsme se
u nás sešli a malovali na hedvábí.
Maminky si mohly vybrat šály i ob-
rázky. S výsledkem byly spokojené.
Druhé odpoledne jsme měli kera-
miku s rodiči, kde se tvořily dárky
a dekorace na vánoce.
Prosinec - kamarádi ze školky děkují
místním hasičům za kouzelný miku-
lášský večer. Jejich čerti postrašili i ro-
diče. Dokonce jsme našli odvahu
a jeli jsme na výlet do „Pekla“ v Pří-

Za celý kolektiv přejeme
pohodový a ničím
nezkažený start

do nového roku 2013
i mnoho osobních

a pracovních úspěchů.

Cenkrová Jana
ředitelka školy

Kalendář
Stejně jako v minulém roce i letos při-
pravily děti pod vedením paní učitelek
školní kalendář 2013. Protože rok 2013
je vyhlášen Rokem občana, zvolily
paní učitelky jako téma kalendáře:
A TO JE TA KRÁSNÁ ZEMĚ, ZEMĚ
ČESKÁ, DOMOV MŮJ.
Vznikly tak velmi pěkné obrázky, na
kterých se podílely tyto třídy: V.C Praž-
ský hrad, V.B Pražský orloj, V.D Jan
Amos Komenský, I.B Vodník a jiho-
česká vesnice, IV.B Vltava a Karlův
most, IV.D Karlštejn, IV.E Cyril a Meto-
děj, III.A Morava a vinobraní, III.B Bla-
ník a svatý Václav, V.A Tomáš Garrique
Masaryk, III.D Říp a praotec Čech, II.C
Sněžka a Krakonoš. Logo školy nama-
lovaly děti ze II.A.
Všechny dětské obrázky budou vysta-
veny na vernisáži k Roku občana
v červnu v Újezdském muzeu a tím
bude slavnostně zakončen letošní pro-
jekt I. stupně věnovaný naší vlasti.

Ing. Eva Danielová

Zájemci o kalendář mohou kontaktovat zástupkyni pro I. stupeň Mgr. Vladanu Vackovou a nebo jej získat v den zápisu v Masarykově základní škole.

Informace z 1. Mateřské školy
brami. Tam nás čerti pozlobili, po-
černili, ale v nebi nás Mikuláš s an-
dělem zase odměnili.
Celý kolektiv 1. MŠ děkuje MÚ za pří-
spěvek na vánoční nadílku a přeje
všem šťastný nový rok 2013.

Kamarádi z 1. MŠ

Újezdské muzeum
informuje

Jako každý rok jsme i na první polovinu
roku 2013 připravili pro příznivce a ná-
vštěvníky našeho muzea akce, které dou-
fáme, že zaujmou a potěší.
V lednu byla naplánovaná výstava „Za-
niklé obce“. Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy, se kterou Újezdské muzeum spo-
lupracuje, dostala grant na další vyko-
pávky v okolí Kralovic, takže výstava se
bude muset posunout do druhé poloviny
roku 2013. V muzeu tak bude nadále po-
kračovat stávají výstava „Jsem senior a žiji
v Újezdě nad Lesy“ až do 8. března.
Tu potom od 16. března vystřídá výstava
Cyrilometodějská tradice v českých ději-
nách, kterou připravil pan Vambera.
V květnu, konkrétně 4. - 27., bude výstava
zbraní pana Kronďáka a v červnu 1. – 30.
se představí děti a mládež na tradičním
literárním bienále.

PhDr. Miloš Schmidt, předseda MRÚM

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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Listopadová vycházka

Kouzelné zvonky
už potřetí rozsvítily újezdský vánoční strom. K Adventu a předvánočnímu času
patří dlouhé večery prozářené sváteční výzdobou. I u nás pravidelně rozsvěcíme
vánoční strom. Letos, první prosincovou neděli, adventní průvod s lucerničkami
a zvonky tradičně začal na farní louce v Polesné ulici. Rozsvítil a rozezvonil celou
cestu až k vánočnímu stromu před Masarykovou školou. Mezi občany Advent při-
vítal i pan farář Ondřej Salvet, který pronesl netradičně pojaté sváteční slovo. Hu-
dební program připravil farní sbor a houslista pan Jan Kvapil. Společně s panem
starostou Pavlem Roušarem rozsvítili vánoční strom. Tentokrát se rozzářil v bar-
vách trikolory. Ještě dlouho se pak nikomu nechtělo od stromku odejít a tak si lidé
povídali a vzájemně připíjeli čajem i výborným svařákem, který zajistila Vinotéka
Blatov a vychutnávali si sváteční atmosféru.

Na Zvonkový průvod v roce 2013 vás již nyní zvou jeho organizátoři:
Újezdská radnice, Masarykova ZŠ a římskokatolická farnost

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat Úřadu městské části
a Sdružení důchodců za jejich milé přání k mým naroze-
ninám.

S pozdravem Daniela Ohnisková

Adventní posezení
Členové SPCCH se sešli ve čtvrtek 6. 12. na MÚ, aby si při
malém pohoštění poslechli, jak se slavily Vánoce ve staré
Praze, den po dni po celý advent a něco o historii vzniku sla-
vení vánočních svátků, a to nejenom u nás, ale i ve světě. Spo-
lečně si zazpívali koledy s dětmi ze ZŠ, které velice ochotně
prosbě o vystoupení vyhověly i s paní učitelkou.
Přišel na chvíli i pan starosta a popřál pěkné svátky a hlavně
zdraví do příštího roku.
Odpoledne bylo zajímavé svou náplní a posezení u kávy, čaje
a cukroví příjemné.

E. Štrasmajerová

... koncem roku dvě vydařené akce.
První z nich byla tradiční LAMPIONÁDA. Všichni se sešli na nově opraveném hřišti na Psím plácku. Letos bylo hřiště osvět-
lené lampiony. Kdo měl chuť, opekl si na ohníčku buřty. Komu se nechtělo do opékání, mohl si koupit něco k snědku, čaj
nebo svařák u malého stánku s občerstvením. Protože se vydařilo počasí, užívali si všichni jeden z posledních podzimních
večerů u ohně. A ještě později už se celý lampionový průvod vydal na cestu až na farní louku v Polesné ulici. Letos se sešlo
118 lampionů, některé dokonce vlastnoručně vyráběné a dekorované. Lampionáda byla tradičně zakončena krásným oh-
ňostrojem.
Druhou akcí, pořádanou pro děti, byla MIKULÁŠSKÁ. Konala se první prosincovou sobotu v sále Polyfunkčního domu. Děti
si zatančily s Maminami, které tentokrát byly převlečené za anděly a sněhové vločky. Malí návštěvníci se mohli zúčastnit
hry Sbírání sněhových koulí, Hod sněhovou koulí do břicha sněhuláka, překonat Čertovskou stezku a na konci projít Ne-
beskou bránou. Všichni společně čekali, jestli přijde Mikuláš a nebyli zklamaní. Přišel! Doprovázen půvabným andělem
a divokými čerty. Vyslechl básničky a písničky, které si pro něj děti přichystaly a rozdal koledu.
A protože mu balíčky s koledou ještě nějaké zbyly, odvezly je Maminy z újezdské roviny jako nadílku do Dětského
domova v Klánovicích. Mikuláš z Újezda tak naděloval hned dvakrát a radostných očí zářilo ještě víc.

OSMUR

Sdružení důchodců Praha 21 Újezd nad Lesy
přeje svým členům, příznivcům a všem občanům

v novém roce 2013 mnoho zdraví a pohody.

Za výbor Vlasta Novotná

Členové SPCCH v předvánoční Praze

Přejeme všem Újezďákům klidný, úspěšný rok 2013,
mnoho zdraví, spokojenosti a pohody.
Místní sdružení ODS Újezd nad Lesy

Maminy z újezdské roviny připravily ...

Ve čtvrtek 15. 11.jsme se sešli před 11. hod na stanici Želivského. Bylo nás něco
přes 30. Šli jsme na Vinohradský hřbitov. Paní Mirka nás seznámila s historií
a vznikem hřbitova a zdejší kaple sv. Václava. Je zde pochováno přes 100 vý-
znamných osobností. Navštívili jsme asi 30 z nich, nevynechali jsme ani dva naše
prezidenty, Dr. Emila Háchu a Václava Havla. Byla dost veliká zima a čas rychle
ubíhal. Přesunuli jsme se do SOU gastronomického v ulici U Krbu, kde nás uví-
tala paní ředitelka Líbalová, která nám při příjemném pohoštění, (káva,větrník
a koláček) připraveného žáky školy, řekla mnoho zajímavého o škole a její histo-
rii. Pak jsme s jejími dvěma kolegyněmi absolvovali exkurzi po škole. Myslím,že
o mnoho lepší vybavení by ani nemohla mít. Viděli jsme počítačovou třídu, před-
náškový sál, sportovní zázemí v budově i venku, krásné kuchyně jak na vaření, tak
na pečení i třídy vybavené moderní technikou. Myslím, že to byly příjemně strá-
vené chvíle.
Za vše děkujeme organizátorce Mirce

Eva Konečná - účastnice vycházky

V úterý 11. 12. jsme se sešli v 10 hodin
v budově Městské knihovny, kde se na-
chází rezidence primátora hl.m.Prahy.
Celou vycházku nás prováděla milá
paní průvodkyně Mirka. Rezidence je
ve 2. a 3. patře. Druhé patro zaujímají
reprezentační prostory a 3. patro je byt
primátora s velkou jídelnou.
Krásná knihovna byla postavena ve 30.
letech 20. stol. převážně ve stylu Art
deco. Lustry jsou buď art deco nebo
křišťálové z Kamenického Šenova. Zá-
clony jsou z Kraslic dle návrhářky paní
prof. Paličkové, některé koberce a jeden
gobelín jsou dle návrhů prof. Kysely. Na
umělecké výzdobě se podíleli Kysela,
Holý, Holan, Prcha, Johnová, Špilar, Bro-

žík, Bubeníček aj. Některé sochy jsou
od francouzských sochařů. Interierové
vybavení, nábytek, hodiny, stoly, židle,
telefony aj. jsou zachovány z velké části
původní. Celé prostory jsou řemeslně
krásně provedeny převážně z přírod-
ních a ušlechtilých materiálů. Bylo se
opravdu celou hodinu a půl na co
dívat.
Od městské knihovny jsme s Mirkou
prošli Maiselovou a Pařížskou ulici
a ona zajímavě vyprávěla. Prohlíželi
jsme architekturu i luxusní obchody.
Na Staroměstském náměstí jsme si po-
přáli hezké svátky a rozešli se.

E. Konečná - účastnice vycházky

program leden 2013

Výstava měsíce, vernisáž 3. 1. od
18:00 ADÉLA TAS - Cesty osudu

Divadlo pro děti 6. 1. neděle, 16:00 a 7. 1. pondělí, 10:00
DVA KVAMARÁDI, příběhy dvou žabích kamarádů Kvaka a Žbluňka.

KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci v 19:30 BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

Akce měsíce 11. 1. pátek, 18:00
Slavnostní otevření digitalizovaného kina Nová Beseda promítání
Tlmu CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ

Tvořivé dílny 13. 1. neděle, 14:00 - 17:00
FIMO - a la Klimt, efektní a jednoduchá metoda za použití speciál-
ního nástroje - extrudéru. Lektorka: A. Janotová

Kino 13. 1. neděle, 16:00 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Děj Tlmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýro-
vého království. ČR /2012/animovaný/85min

Přednáška 14. 1. pondělí, 10:00 - 11:30 AROMATERAPIE PRO DĚTI
Tentokrát o základech aromaterapie. Přednáší: Mgr. A. Slováková,
aromaterapeut, farmaceut

Kino 17. 1. čtvrtek, 19:30 VE STÍNU
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální
příběh. ČR /SR/P/2012/krimi, drama/106 min

Tvořivé dílny 20. 1. neděle, 14:00 - 17:00 KRASOHLEDÍ DÍLNA
Přijďte si vyrobit KRASOHLED se skleněnkou na konci.
Lektorka: J. Kelíšková

Kino 21. 1. pondělí, 19:30 DO ŘÍMA S LÁSKOU
Film režiséra Woody Allena je složen ze čtyř povídek.
USA/Itálie/Španělsko/2012/Komedie/102min/české titulky

Přednáška 22. 1. úterý, 10:00 - 12:00 UZDRAVUJÍCÍ SÍLA VODY
Setkání zaměřené na nové poznatky o životní síle vody.

Divadlo 23. 1. středa, 19:30 MALÝ PRINC
Na večer čtení z dopisů autora a vyprávění z Malého prince vás
zvou herci D. Kolářová a T. Pavelka.

Kino 24. 1. čtvrtek, 19:30 HOBIT: Neočekávaná cesta
Hobit sleduje cestu Bilbo Pytlíka za ztraceným trpasličím králov-
stvím. USA/NZ/2012/ fantasy/166min/české titulky

Tvořivé dílny 27. 1. neděle, 14:00 - 16:30 INTUITIVNÍ MALBA
Každý umí malovat a suchý pastel je ideální průvodce do našeho
nitra. Lektorka: R. Kudrnová

Kino 27. 1. neděle, 16:00 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Dva nerozluční želví přátelé, se ocitnou v zajetí ohromného akvá-
ria. B/2012/dobrodružný, animovaný/93min

Koncert 30. 1. středa, 19:30 MARTIN MAXA – Sám sebou
Písničkář Martin Maxa vydal před pár týdny šestou autorskou
desku.

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494
(každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)

nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013

FotograLi poskytl pan Tomáš Fábera
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PRODÁM BYT 3+1/L 

NA SÍDLIŠTI ROHOŽNÍK. 

CENA 2 150 000 KČ. 

TELEFON 607 52 42 97..

placená inzerce

Nabízíme k pronájmu 
zateplenou halu 1500 m2

s možnos� rozdělení na menší čás� (nejméně
100 m2) mobilním oplocením. Halu je možné
vytápět fukary Sahara. Hala se nachází
ve střeženém skladovém areálu v Úvalech,
Jeronýmova ulice. Možnost pronájmu také
kanceláří, ubytovny  parkovacích ploch i pro
těžkou techniku, manipulační techniky včetně
obsluhy. K  dispozici dostatek telefonních linek
a internet.

Nájemné: 55,-Kč / m2 měsíčně.
Mobilní telefon: 775 203 340'

s

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

NOVÁ PRAVIDLA 
PRO INZERCI

v Újezdském Zpravodaji 
najdete na internetové

adrese: 

www.praha21.cz

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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MMKK nneehhttoovvéé ssttuuddiioo
Markéta Kubátová

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

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

placená inzerce

PPÁÁNNSSKKÉÉ,, DDÁÁMMSSKKÉÉ,, DDĚĚTTSSKKÉÉ
KKAADDEEŘŘNNIICCTTVVÍÍ

VV PPOOHHOODDLLÍÍ VVAAŠŠEEHHOO DDOOMMOOVVAA
TTEELL..:: 660044 886633 003311

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

MČ Praha 21 Vás srdečně zve

na Blatově
Nabízíme veškeré služby lyžařům:

• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání
• montáž běžeckých vázání
• základní předbroušení 
• finální broušení na kameni
• úhlování boční hrany
• tuning spodní hrany
• opravy skluznic
Otevírací doba:     po – pá 1700 – 2000

Kontakt:      tel. 281 970 262; 606 927 106
www.sweb.cz/horson

LLLLyyyyžžžžaaaařřřřsssskkkkýýýý sssseeeerrrrvvvviiiissss

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

Masáže s léčivým účinkem „na míru“, 
dle potřeb a problémů klienta.

Více na www.duse-a-telo.cz   Tel. 608 312 929

- shiatsu
- olejivé

- reflexní
- manuální lymfodrenáž

+ individuální konstelace

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

BC PODMOŘSKÝ SVĚT
přijímá nové členy posádky na svou palubu.

Na všechny nové piráty a pirátky se již moc těšíme.
AKCE 5500,-Kč na celý měsíc.

Více informací na info@baby-centrum-praha.cz

Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 13. ledna 2013.
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