
kalendárium na březen

Milí Újezďáci, milí sousedé,
druhý měsíc roku je za námi a nám přinesl opět mnohé nové zážitky.
Například 14. února jsme, společně s Květnicí a Sibřinou, prožili Masopust.
Akce byla podpořena i naší městskou částí a velmi se vydařila. Vyrazili jsme
z Rohožníku a došli do Květnice v čele se dvěma koňskými povozy, na kte-
rých se vezly děti. Zde jsme my, starostové, předali vládu královně Maso-
pustu a celý průvod jsme zakončili veselicí v Sibřině. Tímto chci vyjádřit
svůj obdiv a poděkování organizátorům celé akce. Za rok se budeme znovu
těšit.
V únoru jsme také přijali za svou myšlenku, že se naše městská část pokusí
uspět v soutěži společnosti Lidl o Rákosníčkovo dětské hřiště. Velmi si vá-
žíme aktivity, kterou někteří nadšenci z Újezda vyvinuli. Na facebooku byly
vytvořeny stránky, aby podpora byla co největší a společného cíle se poda-
řilo dosáhnout. Soutěž končí 8. března a já pevně věřím, že Újezďáci zabe-
rou a hřiště se nám podaří pro naše nejmenší občánky vyhrát. Pokud to
nevyjde, tak se o to pokusíme za rok znovu. Jak to dopadlo, Vám napíšeme
v příštím čísle.
A co nás čeká v březnu? Zmínit musím dvě důležité akce a zároveň Vás
tímto srdečně na obě zvu. Dne 20. března se bude konat v sále domu Level
Společenský ples MČ Praha 21, kde bude hrát k poslechu a tanci výborná
skupina Jam Band a předtančí újezdské skupiny GRIP a AMBRA. O tři dny
později, tedy 23. března, proběhne jednání zastupitelstva naší městské
části, kde by mělo být hlavním bodem programu projednání rozpočtu. Ter-
mín jsme stanovili v návaznosti na plánované jednání hlavního města
Prahy o rozpočtu, na nějž je ten náš úzce navázán.
Na závěr určitě stojí za zmínku, že od příštího čísla bude Újezdský zpravo-
daj v „novém“ a také Vám nesmím zapomenout sdělit, že se nám povedlo
dojednat na Magistrátu vyrovnání našeho rozpočtu na původní výši. Není
nic lepšího než skončit dobrými zprávami. Věřím, že s mnohými z Vás se
v tomto měsíci potkám.

Pohodový březen Vám přeje Zdeněk Růžička

ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz, přílohou tohoto čísla je výlukový jízdní řád.

Pozvánka na ples str. 3
Újezd sportuje str. 5

5. 3. Beseda SPCCH se starostou Z. Růžičkou
od 15:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ P21

6. 3. Vzpomínkové setkání u pomníku T.G. Masaryka ve 14:00 hod, viz str. 6

10. – 12. 3. Sběr papíru na dvoře MZŠ, viz str. 4

11. 3. „Jindřich IV“ v divadle Na Vinohradech, od 19:00 hod, pořádá SPCCH,
viz str. 5

14. 3. Výroční členská schůze ZO ČZS od 14 hodin v jídelně Masarykovy ZŠ
(zadní vchod)

18. 3. Chvalská tvrz - komentovaná prohlídka od 10 hod pořádá KAS pokračová-
ní cyklu „Poznej okolí svého bydliště“. Bus č. 261 od Podrazských v 9:19 hod.
Vstupné 45 Kč. Možnost i návštěvy Galerie ve Špejchaře - obrazy malíře
Valečka „Dlouhé noci“

„Rozsviť svou duši“ vernisáž charitativní výstavy žáků MZŠ, od 18:00 hod,
viz str. 3

19. 3. „Trojou do Botanické zahrady“, vycházka SPCCH, viz str. 5

20. 3. „Ovocné stromy sloupovité“ - přednáška a beseda s přítelem J. Krausem
od 16 hod v areálu zahrádkářů, ul. Staroújezdská č. 495.

2. Společenský ples od 20:00 hod v sále Polyfunkčního domu, viz str. 3

23. 3. Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 od 17:00 hod v div. sále MZŠ

25. 3. Den otevřených dveří 1. MŠ
Muži v ofsajdu (či Plavecký mariáš), od 19:00 hod v sále MZŠ promítání
FK 21, viz str. 5

27. 3. a 28. 3. Velikonoční výstava ve spolupráci s L. Dlabačovou,
od 10 do 17 hod, výstava bude prodejní.

28. 3. Výroční členská schůze KAS. Ve 14 hodin vás zve KAS do jídelny MZŠ
v Polesné ulici.

31. 3. Velikonoční dílna od 14:00 hod v budově ÚMČ, viz str. 3

„Škola pro Unicef“, 9. ročník charitativní akce na 1. stupni MZŠ, viz str. 4

11. 4. „Plzeň – evropské hl. město kultury“ a zahradnictví Fytos, zájezd
ZO ČSZ, viz str. 6

2. 4. Léčivé houby, jejich účinky a pěstování, od 15 hod, přednáška
Ing. I. Jablonského v divadelním sále Masarykovy ZŠ, pořádá SPCCH

Výstava v Újezdském muzeu „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“ je
prodloužena do 6. 3. 2015.

Pozor na změny
v provozu vlaků

Od 3. března do cca konce června 2015
bude z důvodu pokračující modernizace
železničního koridoru v oblasti stanice
Úvaly výrazněji omezen provoz vlaků Praž-
ské integrované dopravy na lince S1. Mění
se všechny časové polohy jednotlivých
vlaků a vybrané vlaky ve špičkách pracov-
ních dnů se ruší. Spěšné vlaky budou mezi
Prahou a Úvaly zastavovat ve všech stani-
cích a zastávkách jako náhrada za zrušené
osobní vlaky v blízkých časových polo-
hách.
V souvislosti se změnou časových poloh
vlaků linky S1 budou také upraveny jízdní
řády návazných vlakových linek. Zároveň
se budou měnit také jízdní řády návazných
autobusových linek v Klánovicích, Úvalech,
Českém Brodě, Poříčanech a Pečkách.
S pozdravem Ing. Filip Drápal

tiskový mluvčí
vedoucí odboru marketingu

drapal.filip@ropid.cz
+420 234 704 593; +420 602 379 792

Bude prostředí na újezdské straně klánovického nádraží lepší?
Rekonstrukce železnice pokračuje

Prvňáčky čeká pasování králem Knihoslavem I.

Hlasujte každý den
až do 8. března na webu a facebooku Lidlu.
Naše prodejna Praha 9 NOVOSIBŘINSKÁ

www.lidl-rakosnickova-hriste.cz
www.facebook.com/lidlcesko záložka HLASOVÁNÍ
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Pasování na čtenáře letošních
prvňáčků proběhne 26. března 2015
v místní knihovně v budově Poly-
funkčního domu.
Děti budou po čtenářském slibu
králem Knihoslavem I. (pan ředitel
Mgr. Miroslav Kurka) pasovány na
čtenáře a přivítány v Řádu čtenář-
ském. Celá tato akce probíhá ve
spolupráci s místní knihovnou –
dětem budou předány (po dohodě
s rodiči) čtenářské průkazy. Od
svých třídních učitelek dostane
každý malý čtenář na památku Čte-
nářský list a záložku do knihy.
Cílem tohoto projektu, který se stal
na naší škole tradicí, je rozvoj četby,
vytvoření základních návyků pravi-
delného čtení a možnost využití
půjčování knih v místní knihovně.

E. Danielová, MZŠ

„Silniční správní úřad OŽPD 4. února 2015
na kontrolním dni stavby 'Modernizace tra-
ťového úseku Praha Běchovice – Úvaly'
opakovaně žádal, aby příchody k železnič-
ním zastávkám v železniční zastávce Praha
- Klánovice byly uklízeny, pravidelně zpev-

ňovány materiálem, odklízen sníh a ná-
ledí atd. Dále požadoval, aby došlo 
k osvícení příchodu na straně Újezda
nad Lesy. Stavba přislíbila, že prostor
bude pravidelně kontrolovat a udržovat
v takovém stavu, aby příchod k vlaku

Navrch huj, vespod fuj!

Nápis na blatovském podjezdu pod železniční tratí hrdě hlásá datum opravy - rok
2014. Jak lze vidět na fotografii, opravena je jen horní, betonová část. Je otázkou
pro stavitele i Úřad MČ Praha 21, jak opravu dokončí celkově, tzn. jak se vypořá-
dají s věčným bahnem, kterého chodci mají plné boty a obrazně i zuby?

text a foto L. Černá

1. mateřská škola Čentická
uspořádala v únoru karne-
val a masopustní jarmark.
Pestré masky dětí, rodičů 
a kolektivu školky doplnila
zábavným hudebním progra-
mem Inka Rybářová s klau-
nem Rybičkou. Všichni jsme
si společně užili dostatek zá-
bavy a masopustního veselí
a čtenáři mohou uhodnout,
kdo se skrývá pod maskami.

J. Punová, 1. MŠ

foto měsíce

Dlouhodobá rekonstrukce železniční zastávky Klánovice probíhá již delší dobu. Občané jsou pravidelně informováni 
o postupu činností ze strany zhotovitele, to však nic neubírá na skutečnosti, že pohodlný přístup k vlaku přeci jen vy-
padá jinak. Procházení starého, zamokřeného a špatně osvětleného podchodu a další cesta rozbahněným povrchem
jsou častým tématem újezdských i klánovickych občanských stížností. Pohár trpělivosti bude nadále pokoušen pláno-
vanou výlukou vlaků a mizerným stavem povrchu na újezdské straně zastávky. K poslednímu se vyjádřil SSÚ OŽPD:

pro cestující byl daleko lepší a osvětlení
by mělo být v provozu do cca 14 dnů,
cca do konce února“, sdělila V. Kozá-
ková, z OŽPD MČ P 21. V příštím čísle ÚZ
vás budeme informovat, zda se situace
zlepšila. -red-
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Aktuality z RMČ č. 8, 
konané dne 10. 2. 2015
1. Pronájem sálu v polyfunkčním domě: RMČ schválila
ceník krátkodobých pronájmů sálu a baru v polyfunkčním
domě, s platností od 1. 3. 2015.
2. Veřejná zakázka na stavební práce „Opravy bytů v původ-
ní panelové zástavbě“: RMČ schválila záměr na realizaci akce
„Opravy bytů v původní panelové zástavbě“, opravovat se
budou bytové jednotky v k.ú. Újezd nad Lesy pod.č.1612/5,
1612/6, 1627/46, 1629/39 a v MŠ Žárovická 1653, schválila
také zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého roz-
sahu na stavební práce na akci „Opravy bytů v původní pa-
nelové zástavbě“ a jmenovala hodnotící komisi: ing. Josef
Roušal - vedoucí OMI, ing. Tomáš Gross - referent OMI, Zde-
něk Růžička - starosta MČ Praha21, ing. Šárka Zátková -
radní, Pavel Zeman - vedoucí VHČ. Náhradníci: Vladimír
Saitz, Jaroslava Punová. RMČ uložila ÚMČ Praha21-OMI za-
jistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce na akci „Opravy bytů v původní panelové zástavbě“.
3. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro Pražskou plynárenskou Distribuci a.s. RMČ
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení slu-
žebnosti pro Pražskou plynárenskou Distribuci a.s. na po-
zemcích parc. č. 3770/3, 3769 k.ú. Újezd nad Lesy a pověřila
starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy.
4. Výkup pozemků pod komunikacemi: RMČ souhlasila 
s výkupem pozemků parc.č. 795/14, 1125/6, 1284/3, 3184/4 
v k.ú. Újezd nad Lesy, které se nacházejí pod komunikacemi
a pověřila starostu MČ Praha 21 jednáním s ing. Michalem
Haškem, radním pro zprávu majetku a majetkových podílů 
o možném výkupu přímo Hlavním městem Prahou.
5. Přezkum hospodaření MČ Praha 21 za rok 2015. RMČ
schválila žádost o provedení přezkumu hospodaření za rok
2015. Zaslat na MHMP.
6. Dodatek č. 1 k vnitřnímu platovému předpisu. RMČ
schválila dodatek č. 1 k vnitřnímu platovému předpisu 
s účinností od 11. 2. 2015.
7. Zápis z jednání Grantové komise - RMČ vzala zápis na
vědomí bez připomínek.
8. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřené s MUDr. Feue-
reislovou. RMČ schválila předložený dodatek č. 1 ke smlouvě
o pronájmu ordinace doktorce Feuereislové v 1. nadzemním
podlaží budovy čp. 1630 (zdravotní středisko v Živonínské
ulici, Praha 9) postavené na pozemku parc.č. 4306/3 v k.ú.
Újezd nad Lesy a pověřila starostu MČ Praha 21 podpisem
předloženého dodatku č.1.
9. Uznání dluhu a splátkový kalendář firmy Food Service
Praha s.r.o. RMČ schválila předloženou dohodu s firmou
Food Service Praha s.r.o., IČO 24696404, o úhradě dluhu, sou-
visejícího s pronájmem komerčních prostor v Polyfunkčním
domě, na adrese Staroújezdská 2300, Praha 9, na základě ná-
jemní smlouvy č. SML/2013/0243/VHC/B.B v platném znění
a pověřila starostu MČ Praha 21 podpisem předložené do-
hody o splácení dluhu.
10. Celkové vyhodnocení plnění Akčního plánu MČ Praha 21
za roky 2013 – 2014. RMČ vzala na vědomí celkové vyhod-
nocení Akčního plánu a uložila starostovi MČ Praha 21 pře-
dložit plnění Akčního plánu MČ Praha 21 za roky 2013 – 2014
na vědomí na nejbližším jednání ZMČ Praha 21.
11. Akční plán MČ Praha 21 na roky 2015 – 2016. RMČ sou-
hlasila s Akčním plánem MČ Praha 21 na roky 2015 – 2016 
a uložila starostovi MČ Praha 21 předložit Akční plán k pro-
jednání na nejbližším zasedání ZMČ Praha 21.
12. Informace o provozu mateřských škol během vánočních
prázdnin ve školním roce 2014-2015. RMČ vzala na vědomí
zprávy ředitelek MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 a MŠ Rohož-
ník, Žárovická 1653 Praha 9 Újezd nad Lesy o provozu MŠ 
v době vánočních prázdnin od 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015
13. Žádost ředitelek MŠ Praha 9 – Újezd nad Lesy o povolení
výjimky z počtu dětí na třídu pro školní rok 2015 – 2015.
RMČ vzala na vědomí žádosti ředitelek MŠ zřizovaných MČ
Praha 21 o povolení výjimky z počtu dětí na třídu na školní
rok 2015 – 2016 a schválila povolení výjimky v 1. MŠ Čentické
2222, v MŠ Sedmikráska , Lišická 1502, v MŠ Rohožník, Žá-
rovická 1653 a v MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 –Újezd
nad Lesy v souladu se zákonem č,561/2004 Sb.o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (Školský zákon) a v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb.
o předškolním vzdělávání. RMČ uložila ÚMČ Praha 21
OŠKMA21 předat toto usnesení ředitelkám mateřských škol
zřizovaných MČ P21.
14. Smlouva o nájmu nebytových prostor pro MŠ Sedmi-
kráska. RMČ schválila uzavření dodatku o prodloužení
Smlouvy o pronájmu nebytových prostor, uzavřené dne
6.6.2013 s vlastníky panem J. Doškářem a paní I. Doškářovou
na stavbu č.p. 1535, parc.č. 1672, pozemek parc.č. 1673/1 
a 1672, k.ú. Újezd nad Lesy a uložila ÚMČ Praha 21 – VHČ
uzavřít dodatek Smlouvy o pronájmu nebytových prostor za
stejných podmínek do 30. 6. 2017.
15. Rezignace členů redakční rady Újezdského zpravodaje.
RMČ vzala na vědomí rezignaci členů redakční rady paní Evy
Danielové a Bc. Ivy Hájkové.
16. Zápis z jednání Komise pro otevřenost, transparentnost 
a komunikaci s veřejností ze dne 21. 1. 2015. RMČ vzala na vě-
domí zápis, vzala na vědomí také doporučení komise týkající
se zahájení přípravných prací k vytvoření a zveřejnění roz-
klikávacího rozpočtu na webových stránkách MČ Praha 21 
v souladu s popisem uvedeným v zápisu komise. Vzala na
vědomí doporučení komise, týkající se zahájení přípravných
prací ke zveřejňování smluv na webových stránkách MČ
Praha 21, v souladu s popisem uvedeným v předmětném zá-
pisu komise a uložila Komisi pro otevřenost, transparentnost
a komunikaci s veřejností zpracovat finanční rozvahu k roz-
klikávacímu rozpočtu i ke zveřejňování smluv a prověřit IT
podporu při přechodu na jiný účetní software.
17. RMČ vzala na vědomí zápis z jednání Komise vzdělávání 
a výchovy ze dne 21. 1. 2015 – bez připomínek.
18. RMČ vzala na vědomí zápis z jednání Komise volnoča-
sových aktivit ze dne 21. 1. 2015 – bez připomínek.

Zpracovala:  J. Punová, radní

Aktuality z RMČ – č. 7, 
konané dne 27. 1. 2015
1. Žádost SPCCH o bezplatné užívání divadelního sálu
RMČ schválila bezplatné užívání divadelního sálu v MZŠ 1x mě-
síčně pro tematické přednášky, pořádané SPCCH.
2. Změny v obsazení redakční rady ÚZ.
Odvolala paní ing. Lucii Černou z funkce šéfredaktorky ÚZ ke dni
28.2.2015 a jmenovala pana Vojtěcha Varyše členem redakční rady
ÚZ od 1. 2. 2015 a od 1. 3. 2015 šéfredaktorem Újezdského zpravo-
daje. Zároveň také schválila návrh smlouvy o poskytování služeb
při vydávání Újezdského zpravodaje s panem Varyšem a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
3. Zápis z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne
7. 1. 2015 vzala na vědomí bez připomínek.
4. Zápis č.1/2015 z jednání Komise životního prostředí ze dne 
12. 1. 2015 vzala na vědomí a na návrh komise jmenovala pana
Pavla Švejnohu členem KŽP.
5. Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 15. 1. 2015 vzala RMČ
na vědomí a uložila: -ÚMČ Praha 21 ved. OŽP připravit dopis na
spol. TSK HMP s požadavky na zajištění  finančních prostředků tak,
aby mohlo být navázáno na již vypracovanou studii a zahájeny
práce na projektu k územnímu řízení ve věci hlavní křižovatky, 
- ÚMČ Praha 21 ved. OŽP společně s ved. OMI jednat se společností
TSK o dokončení kanalizace na hlavní a o realizaci zastávky BUS –
Polesná
- ÚMČ Praha 21 ved. OŽP připravit dopis na spol. TSK HMP se žá-
dostí na komplexní opravu zastávek BUS, které jsou ve správě TSK
(zastřešení, osvětlení).
- ÚMČ Praha 21 ved. OŽP připravit dopis na TSK HMP a ODA MHMP
s žádostí o zpracování návrhu na zabezpečení dopravy na hlavní
komunikaci a zpomalení vjezdové rychlosti od Úval.
- ÚMČ Praha 21 ved. OŽP připravit dopis na spol. ROPID a MHMP 
s žádostí o navrácení linky BUS č. 109 do své původní trasy na síd-
liště Rohožník.
- ÚMČ Praha 21 ved. OMI předat požadavky spol. TSK HMP a spol.
DIPRO s.r.o a zahájit jednání o přípravě projektu – ÚR parkování 
u nádraží.
- ÚMČ Praha 21 ved. OMI informovat projekční kancelář, že MČ
Praha 21 souhlasí s umístěním zastávek BUS u Penny dle původ-
ního návrhu projekční kanceláře a bude pokračováno v územním
a stavebním řízení.
- ÚMČ Praha 21 ved. OMI zpracovat seznam zastávek BUS při hlavní
komunikaci, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 21 a připravit návrh
na jejich opravy.
- ÚMČ Praha 21 ved. OMI neměnit stávající stavební rozhodnutí 
a ponechat dopravní režim na komunikaci Hodkovské dle původní,
odsouhlasené projektové dokumentace.
- ÚMČ Praha 21 ved. OMI sdělit HMP, MP HMP, OŘ Praha 14, že žá-
dost na využití pozemku parc. č. 4351/2 v k.ú. Újezd nad Lesy musí
doplnit odpovídající studií, technickou zprávou a ekonomickou roz-
vahou.
6. Schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s firmou Food Service
Praha s.r.o – rada schválila dodatek č. 2, kterým se upravují pod-
mínky pronájmu v LEVELU a pověřila starostu podpisem dodatku.
7. Pronájem ordinace paní MUDr. Feuereislové - rada schválila 
předloženou smlouvu o pronájmu 100m2 ordinace praktického lé-
kaře v přízemí budovy čp. 1630 v Živonínské ulici, Praha 9 ( zdra-
votní středisko), postavené na pozemku parc. č. 4306/3 v kat. území
Újezd nad Lesy a to dosavadnímu nájemci: ORDINACE Feuereislová
s.r.o, IČO 24808636 a pověřila starostu podpisem předložené
smlouvy.
8. Zápis z 1. jednání Komise územního rozvoje ze dne 12. 1. 2015
vzala rada na vědomí.
9. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 171/1 v k.ú. Újezd nad Lesy
do majetku Hl.m.Prahy se správou MČ Praha 21 a revokace Usne-
sení  RMČ 71/1260/13 ze dne 21. 5. 2013. Rada revokovala předmět-
né usnesení a souhlasila s bezúplatným převodem pozemku parc.
č. 171/1 k.ú. Újezd nad Lesy do majetku Hl. m. Prahy se správou
pro MČ Praha 21 za podmínky zrušení obytné zóny a osazení
novým dopravním značením na náklady žadatele.
10. Žádost občanského sdružení Veselý Újezd o spolupráci při po-
řádání kulturně společenské akce „Čarodějnice 2015“- vzala tuto
žádost na vědomí, akce se uskuteční dne 30. 4. 2015 od 14 - 24 hod
a uložila:
- ÚMČ Praha 21 OŠKMA21 spolupracovat s Veselým Újezdem o.s.
při organizačním zabezpečení akce dle požadavků občanského
sdružení a ve spolupráci s Finančním odborem ÚMČ Praha 21, po
schválení rozpočtu MČ Praha 21 pro rok 2015, zajistit rozpočtové
opatření týkající se poskytnutí částky ve výši 40.000 Kč na pořá-
dání akce „Čarodějnice 2015“.
11.  Zápis z Muzejní rady – vzala rada na vědomí.
12. Žádost ředitele ZŠ Starodubečská, Praha 10- rada neschválila
poskytnutí finančních prostředků ZŠ Dubeč na podporu vzdělávání
žáka s trvalým bydlištěm v MČ Praha 21.
13. Podnět Komise vzdělávání a výchovy – rada jmenovala na návrh
KVV Mgr. Vladanu Vackovou členkou Komise vzdělávání a výchovy
od 1. 2. 2015
14. Vnitřní směrnice k účetnictví a Vnitřní směrnice – Podrozva-
hové účty obě tyto směrnice RMČ schválila s účinností od 28. 1.
2015

Zpracovala:  J. Punová, radní

Pozastavení účinnosti Pražských 
stavebních předpisů

Pokračuje stavba kanalizace
na Staroklánovické
Silniční správní úřad odboru životního prostředí a dopravy
vydal rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro prove-
dení rekonstrukcí kanalizace v MČ P21. 
Jedná se o komunikace :
1) Bělušickou, Borovskou, Nesměřickou, Netušilskou a Doma-
novickou v termínu od 2. 2. do 28. 2. 2015
2) Třebětínskou, mezi Chabeřickou a Chotěnovskou, v termínu
od 9. 2. do 20. 3. 2015
Akci provádí spol. Dálniční stavby, a.s., odpovědným pracovní-
kem je Ing. Jan Černý, tel. 602 380 339. Obyvatelé v okolí stavby
jsou předem informováni vhozením letáku do schránek o roz-
sahu akce a mají kontakty na stavbyvedoucího.
Děkujeme za pochopení dopravních omezení.

JUDr.Vladimíra Kozáková, OŽPD, SSÚ

Petr Duchek / SÚL a Patrioti
Škůdci
Právě před 4 roky jsem se opakovaně
a marně snažil prosadit provedení per-
sonálního auditu na úřadu, domluve-
ného v koaliční smlouvě (KS). 
Z nejasných důvodů ale k jeho prove-
dení nakonec ostatní signatáři KS
nikdy nenašli odvahu a zůstal jen na
papíře. Proto jsem uvítal, že je obsažen
i v KS současné koalice a s radostí vítám
to, že jej začal ten nejpovolanější, sta-
rosta Růžička. Možná si řekl, že je na
čase vymést Augiášův chlév, snad chce
zamést před vlastním prahem, nebo
už třeba pochopil, že ryba smrdí od
Rady, tedy vlastně od hlavy. Ať je tomu
jakkoliv, v minulém ÚZ občanům pros-
tě oznámil, že naše MČ bude mít prav-
děpodobně o 3 mil. nižší rozpočet 
a způsobí to veliké problémy. „Je velká
škoda, že se proti snížení rozpočtu 
nezabojovalo v předchozím roce …,“
uvedl. Jednoznačně z toho ale vyplývá,
že nezabojovaly „penězovody“, pan Sle-
zák a pí Čechová. Jsem upřímně rád za
tato starostova slova odhalující škůd-
ce. Ocenil bych, kdyby ukázal, že kromě
kritiky se umí i parazitů zbavit.

Ing. Michael Hartman / Otevřený Újezd
Mám dobré i špatné zprávy. Ta dobrá
je poděkování, že po únorovém
sloupku MČ u občany požadovaného
přechodu uklidila. Díky. 
Špatnou je, že jsme už dvakrát na Bla-
tově nedostali Zpravodaj. Že by slibo-
vaná zlepšení? 
Únorové číslo čekám zvlášť netrpělivě.
Koalice ANO totiž slíbila do konce
ledna představit priority pro rozvoj
obce. Na leden odkazovalo i prosin-
cové hlasování o provizoriu, jež schva-
lovalo výdaje 74 milionů, jejichž
poměrnou část utratí MČ každý měsíc.
V lednu jsme se my, občané, měli doz-
vědět, na co. Kde jinde bychom takou
věc očkávali, než v únorovém Zpravo-
daji, že?
Proč se zatím podle stížností místních
v tichosti obnovuje „vlásenkovský“ pro-
jekt v Hodkovské, který ruší Dopravní
generel MČ a ingoruje veřejně projed-
naný plán na rekreační klidovou zónu
MČ s provozem cyklistů v obou smě-
rech a prostorem příznivým pro inline?
Možná se místní pletou… čeho se ale
chytit, když radnice nové plány ani
změny těch starých nekomunikuje.

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc / Svobodní
Svobodní odmítají ideologické před-
sudky vůči dálnicím a individuální au-
tomobilové dopravě. Osobní doprava
je výrazem svobody jednotlivce a jen
každý člověk sám ví, jestli je pro něj
lepší doprava individuální nebo hro-
madná. Dálnice patří do české krajiny
stejně jako železnice a vodní díla ( pro-
gram Svobodných, Doprava ). V oblasti
dopravy, myslím si, čekám v Újezdě
nad Lesy určitě  vybudování obchvatu
Prahy a rozšíření možnosti parkování
u nádraží v Klánovicích, to jsou kroky,
které by zjednodušily svobodné rozho-
dování. Dobudování pražského okruhu
se zdá v nedohlednu, budování R12 je
myslím odsunuto na někdy později,
ne-li na neurčito. Jak probíhá rekon-
strukce v Klánovicích, vidí mnoho 
z nás každý den. Nezdá se, že by byla
koncepčně budována nějaká nová par-
kovací místa. Na dalším zastupitelstvu
se budu aktivně zajímat, jaké má sou-
časné vedení naší městské části infor-
mace a jaké hodlá podniknout kroky.
Škoda jen, že i přes prvotní sliby je za-
stupitelstvo plánováno až na 23.
března.

RNDr. Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Do Újezda se vrátila normalizace 
a stranické čistky. Těm slušnějším 
v koalici tuto praxi nezávidím a jsem
moc rád, že v této koalici nejsem. 
Také mě přestalo bavit snášet pomlou-
vačnou kampaň o tom, co všechno
jsem udělal špatně a že nechci Újezdu
pomáhat. Spolupráce v bývalé koalici
si vážím, za prací, kterou jsme udělali
a na kterou lze velmi dobře navázat, si
stojím. Pane Růžičko, PROSTĚ na rovi-
nu říkejte, že jste to Vy, kdo o to nestojí.
O Vaše intriky a neupřímnost nestojím.

Každému vše naslibovat a vzápětí kaž-
dého pomluvit, zadávat protichůdné
úkoly, vymýšlet usnesení a pak je re-
vokovat - to jsou praktiky, které dnes
ovládají úřad. Chaosu si snad všimli 
i členové koalice a doufejme, že jej
budou řešit. 
Strana ANO si v Radě dojednala vět-
šinu a tedy i zodpovědnost za stabilitu
koalice a rozvoj Újezda. Za plnění koa-
ličních slibů je zodpovědný starosta
Růžička. Uplynulo 100 dní a nezvlád-
nul zatím ani jediný vytýčený úkol,
totiž stanovit priority Rady a rozhod-
nout se, co PROSTĚ chce.

Chystá se další rekonstrukce STL 
plynovodních řadů

Dne 4. února 2015 informovali na zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21
pánové V. Kolář a J. Boubelík ze spol. MOOPEX s.r.o., že ve dnech od 9. března do
9. dubna 2015 proběhnou rekonstrukční práce na plynovodních řadech v ulicích
Lišická, Lánovská, Zalešanská a Zbyslavská. Omlouváme se za dopravní omezení
a děkujeme za pochopení

V. Kozáková, OŽPD

sloupek zastupitelů

Dnem 1. 10. 2014 nabylo účinnosti na-
řízení č. 11/2014 hl. m. Prahy, kterým se
stanovují obecné požadavky na využí-
vání území a technické požadavky na
stavby v hlavním městě Praze (pražské
stavební předpisy, dále jen PSP). Dne
16. ledna 2015 byla účinnost tohoto na-
řízení rozhodnutím Ministerstva pro
místní rozvoj čj. 830/2015 pozastavena,
s výjimkou § 85 nařízení. Podle ust. 
§ 85 odst. 1 PSP - Přechodná ustano-
vení – to znamená, že dokumentace 
a projektová dokumentace, která byla
zpracována přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení a předložena sta-
vebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let od
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se po-

suzuje podle dosavadní právní úpravy,
tj. dle vyhl. č. 26/1999 Sb. o obecných
technických požadavcích na výstavbu
v hl. m. Praze.
Dokumentace, která byla zpracována
po 1. 10. 2014 a předložena stavebnímu
úřadu, musí v současné době splňovat
požadavky celorepublikových předpisů,
tj. vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby a vyhl. č. 501/
2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území. To platí i pro řízení 
a dokumentace, které byly podány od-
boru výstavby po 1. 10. 2014 a do 16. 1.
2015 nebylo řízení ukončeno vydáním
příslušného rozhodnutí.

Ing. Jan Kupr, SÚ Praha 21

Pozvánka na jednání Zastupitelstva
Vážení občané,
3. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 se bude konat dne 23. března 2015 
od 17:00 hod v Divadelním sále Masarykovy ZŠ (budova 1. stupně základní školy).
Program jednání bude uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách ÚMČ
Praha 21. 

Všichni jste srdečně zváni. 
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Vážení chovatelé psů,
Dovoluji si Vás upozornit, že se blíží termín zaplacení poplatku za Vašeho psa. Obecně
závazná vyhláška č. 23/2003 uvádí splatnost poplatku takto:
- je-li poplatek nižší než 600 Kč ročně, je splatnost do 31. března každého roku
- pokud je poplatek vyšší než 600 Kč ročně, je splatný ve 2 splátkách – vždy do 

31. března a 31. srpna každého roku.
- platba je možná hotově v pokladně úřadu, nebo zřízením trvalého příkazu (je nutné 

znát svůj variabilní symbol -  tel. 281 012 920 –  D. Literová, 
kde Vám bude variabilní symbol sdělen).
Dodržovat termíny splátek je povinností každého chovatele.   

Sankce, které hrozí při nedodržení vyhlášky:
1. Pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti.
2. Platební výměr s navýšením až na trojnásobek poplatku 

za nedodržení platby v termínu a ve správné výši.
Několik bodů k připomenutí: 
- Poplatník (držitel psa) je povinen do 15-ti dnů (ode dne, kdy si psa pořídil) přihlásit

psa do evidence v městské části.  Stejně tak, dojde-li ke změně (odstěhování, pes
uhynul – byl darován, označen mikročipem atd.), je poplatník tuto změnu oznámit 
do 15-ti dnů správci poplatku MČ.

- Psa musí přihlásit i ten, kdo je od poplatku osvobozen (osoba s těžkým zdravotním 
postižením 3. stupně, pes pro  vědecké účely, služební  policejní pes,  zvláštní právní 
předpis = myslivost, pes z útulku pouze pražského! atd.).

- Čipovaný pes – pokud je pes označen mikročipem, platí zde úleva od poplatku ve
výši 350 Kč/rok po dobu 2 let, která začíná následujícím rokem po roce, ve kterém
byl pes očipován a zároveň nahlášen do databáze hl. m. Prahy, Jungmannova 35,
Praha 1. Vyhláška stanoví povinnost nechat psa označit tetováním nebo čipem.

Přeji příjemné chvíle s vašimi psími kamarády.
Ditta Literová – finanční odbor

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

7. března Žehušická x Měšínská
Dědická x Ranská

21. března Čenovická x Pilovská
Lomecká x Zaříčanská 

ANO starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové před-
měty (např. staré bojlery).
NE živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad,
stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému
odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha 
tel: 281 012 943

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU TRASA  A

9. března 1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 15:00 - 15:20
pondělí 2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 16:00 - 16:20
4. ul. Rohožnická (na parkovišti u Alberat) 16:30 - 16:50
5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1:700 - 17:20
6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 17:30 - 17:50
7. křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 18:00 - 18:20
8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 18:30 - 18:50

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

Martin Švejnoha 

VI. cyklus Újezdské Akade-
mie zdárně pokračuje
ve dvou paralelních programech. První se skrývá za náz-
vem Ve dvou se to lépe táhne i ve filmu (už jsme absolvo-
vali s dr. Taussigem první díl: dvojice Smoljak / Svěrák 
a čeká nás dvojice pánů Kadár/ Klos) a druhý cyklus -
Vážně o nevážném (s prof. Doležalem) pojednává o hudbě
20. století, od černošských spirituálů až k muzikálům sou-
časnosti.
Samozřejmě, že už se rýsuje i pokračování, ale o tom poz-
ději, abychom nepředbíhali a měli průběžně o čem refero-
vat. Každopádně se těšíme, užíváme si s Vámi přátelskou
náladu a spolupráci a hrdě kvitujeme i nárůst Vašeho
zájmu. Tak, příště zase na shledanou…

Za KVA a FK21 Petr Mach

Březen – měsíc čtenářů
Na březen vyhlašuje knihovna pro nové zájemce o regi-
straci zápisné na rok zdarma.
Přijďte si vybrat z pestré nabídky knih pro děti i dospělé.
V otevírací době knihovny je také možné využít 5 počítačů
s připojením k internetu.
Tato služba je Úřadem MČ poskytována bezplatně, a to
nejen registrovaným čtenářům, ale i široké veřejnosti. Dále
je zde možné za drobný poplatek vytisknout či okopírovat
různé materiály.
Otevírací doba: PO 10:00 – 12:30 13:00 – 19:00

ST  10:00 – 12:30 13:00 – 17:00
PÁ   8:00 – 12:30  13:00 – 16:00

Adresa knihovny:
Staroújezdská 2300, Polyfunkční dům
Na všechny zájemce o služby knihovny se těší 

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová

Ti z vás, kteří přijdou na výstavu 
a zalíbí se jim některé z vystavených děl,
budou mít možnost za dobrovolný příspěvek vybrat si jakoukoli vý-
tvarnou práci žáků Masarykovy ZŠ. Peníze za zakoupené výkresy
poukážeme prostřednictvím veřejné sbírky na zlepšení života dětí,
které kvůli své nemoci tráví čas mimo domov. Poděkování patří
všem paním učitelkám Masarykovy ZŠ, které se spolu se svými tří-
dami do tohoto projektu dobrovolně zapojily. 
Veřejná sbírka proběhne pouze v den vernisáže, tj. ve středu 
18. března 2015. Zakoupené práce budou k dispozici po skončení 
výstavy.
Veřejnou sbírku organizuje HAIMA CZ o.s., občanské sdružení, které
na bázi dobrovolnosti sdružuje občany k aktivní pomoci dětem 
s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním,
léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. 

Ing. Eva Danielová, Újezdské muzeum

Připravujeme výstavu 
„ZMAŘENÉ OSUDY - HANIN KUFŘÍK“
Újezdské muzeum připravuje ve spolupráci s občanským sdružením
Artagency.cz, Domem dětí a mládeže a Horáckou galerií v Novém
Městě na Moravě v termínu 13. - 24. dubna 2015 výstavu ZMAŘENÉ
OSUDY - HANIN KUFŘÍK.
V roce 2011 by se Hana Brady (16. 5. 1931 - 23. 10. 1944) novoměst-
ská rodačka, dožila osmdesáti let. Tehdy začal vznikat projekt Zma-
řené osudy. Putovní výstava představuje dvacet výstavních panelů,
opatřených texty, dobovými dokumenty, fotografiemi, které mapují
krátký život Hany Brady, její rodiny, rodin dalších novoměstských
Židů a dokumentují holocaust obecně. 

Výstavu obohatí výtvarné práce žáků 
Masarykovy ZŠ, připravuje se i hudební vy-
stoupení žáků I. stupně.
Více informací v dubnovém zpravodaji.

E. Danielová, Újezdské muzeum

Granty prověřeny
Výstupy z kontroly vyúčtování
grantů poskytnutých v roce 2014
MČ Praha 21
V lednu roku 2015 bylo kontrolováno vy-
účtování grantů poskytnutých v roce 2014
MČ Praha 21. Při kontrole bylo sledováno
dodržení podmínek grantového systému
a podmínek v uzavřených smlouvách 
o účelovém poskytnutí veřejných finanč-
ních prostředků. Předmětem kontroly bylo
dodržení účelu, který byl deklarován v pro-
jektu, podání vyúčtování na závazném
vzoru finančního vyúčtování, jehož přílo-
hami měly být kopie souvisejících dokladů,
kopie peněžního deníku nebo výpis z účet-
ního softwaru. Dále vyúčtování mělo 
obsahovat zprávu o realizaci projektu, foto-
grafie nebo CD a případné plakáty. Sou-
částí kontroly bylo i dodržování termínů
předložení vyúčtování. Autoři vyúčtování
nepřikládají dostatečnou pozornost všem
náležitostem. 
V roce 2014 byly finanční prostředky po-
skytnuty na 43 projektů, z toho u 42 % pro-
jektů bylo vyúčtování předloženo po
termínu. V uzavřených smlouvách je sta-
noveno, že příjemce předloží vyúčtování
do dvou měsíců od ukončení realizace pro-
jektu a u projektů uskutečněných v pro-
sinci má být předloženo nejpozději do 15.
ledna 2015. Je nutno na termíny dávat
větší pozor, protože v případě nedodržení
stanovených termínů může MČ účtovat 
i smluvní pokutu. Pro kontrolu termínu do-
ložení vyúčtování je třeba jej předložit 
v podatelně Úřadu městské části Praha 21.
Dalším nedostatkem, který byl konstato-
ván, bylo nedoložení peněžního, případně
pokladního deníku či výpisu z účetního
softwaru, a to v 23 % případů. 

Mgr. Blanka Horká

Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ Praha 21 mož-
nost využívat informace pro oslovení rodičů nově narozených dětí pro
jejich přivítání mezi občany MČ Praha 21. Slavnost „vítání občánků“ má
ale v naší městské části dlouholetou tradici a radnice by ji ráda zachovala.

Proto, pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými dětmi
tohoto obřadu, ozvěte se prosím nejpozději do 18. 3. 2015 na níže uve-
dený kontakt a uveďte: •  jméno a příjmení dítěte

•  datum narození dítěte
•  adresu trvalého bydliště dítěte
•  příjmení rodičů

Vítání občánků, které proběhne v dubnu 2015 se bude týkat dětí naro-
zených v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014. Rodiče dětí obdrží po-
zvánku s přesným datem a místem konání této akce.
Vyřizuje: Odbor OOS, Staroklánovická 260, Praha 9-Újezd nad Lesy,
Ilona Hlaváčková, tel: 281012956, 

e-mail: ilona.hlavackova@praha21.cz
Iveta Maczanová, tel: 281012923, 

e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.
Děkujeme, Odbor občansko správní

Vítání občánků - duben 2015 Velikonoční dílna

MČ Praha 21, Komise sociální politiky a zdravotnictví

se letos bude konat
v zasedací místnos� 

ÚMČ Praha 21,
v úterý 31. 3. 2015 

od 14 hod do 18 hod.

Společně:
• ubrouskovou metodou vyzdobíme kvě�náč
• předvedeme možnos� zdobení kraslic
• vyrobíme velikonoční dekorace
• zasejeme osení 
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Milé maminky, děti, vážení spoluobčané,
uplynul další rok a zase se nám blíží zápis do mateřských škol.

Neposeda
Další aktivity o. s. Neposeda naleznete na webových
stránkách www.neposeda.org. Program nízkopraho-
vého Autobusu najdete také v elektronickém Zpravodaji
na www.praha21.cz. -red-

Rok technického vzdělá-
vání v předškolním pojetí
aneb svět fyziky a chemie v Mateřské
škole Sluníčko
Rok 2015 byl ministrem školství vyhlášen rokem prů-
myslu a technického vzdělávání. Naše mateřská škola
se k této výzvě připojila a třídy se jednoho lednového do-
poledne proměnily v chemické a fyzikální laboratoře. 
A z nás všech se najednou stali malí vědci a objevitelé.
Protože hrozilo „nebezpečí výbuchu“, bylo potřeba se 
v prostorách pohybovat opatrně a ve skupinkách. Osm
stanovišť skýtalo rozličné pokusy a fyzikální objevy, úko-
lem bylo všechny projít a poté si je zapamatovat a vy-
světlit. 
A co všechno jsme se mohli dozvědět a naučit? Tak na-
příklad – Jak se vyrábí sopka? Jak se barví voda po po-
užití rozdílných surovin? Jakou chuť rozlišuje náš jazyk?
Jak vnímají naše oči obrazy? Jak je možné, že se ve vodě
všechno neutopí? A samozřejmě další kouzla.
A jak to nakonec bylo s výbuchem? Všichni přežili, škola
stojí dále a my všichni se již nyní těšíme na další zá-
bavné dopoledne, jehož účelem je probudit v dětech zvě-
davost a zájem o dění kolem nás. Některé věci pro nás

zůstávají i nadále nepochopitelné a možná
z našich „ malých vědců“ vyrostou velcí fy-
zikové, objevitelé či jiní vědci, kteří přispějí
k poznání dalších zákonitostí našeho
světa.

Sbor vědců z MŠ Sluníčko

Povzdech za školním
poradenským praco-

vištěm Masarykovy ZŠ
Vážení a milí spoluobčané,
chceme Vás informovat o neradostné situaci,
která nastává v souvislosti s fungováním našeho
školního poradenského pracoviště. Jeho činnost
byla financována z grantu Evropských strukturál-
ních fondů od července 2013 do března 2015.
Školní poradenské pracoviště – ŠPP (tj. samostat-
ný psycholog a samostatný speciální pedagog pro
I. a pro II. stupeň ZŠ) zajišťuje odbornou psycho-
logickou a speciálně pedagogickou péči o žáky
naší školy (940 žáků – 2. největší škola v Praze).
Za dobu trvání bylo v péči těchto odborníků cca
150 dětí, probíhá kontinuální práce s třídními ko-
lektivy včetně akutní krizové intervence. Školní
psychologové se podílejí na přípravě a organizaci
adaptačních pobytů pro žáky 1. a 6. tříd. Neustále
jsou zdarma poskytovány poradenské služby ro-
dičům, žákům i pedagogům, rozvinula se spolu-
práce s OSPOD. Dva speciální pedagogové
pomáhají žákům se speciálními výukovými po-
třebami. Celkovým záměrem projektu je vytvo-
ření bezpečného, tvůrčího a přívětivého klimatu
školy.
V této chvíli škola nemá bohužel žádné navazu-
jící zdroje financování, ačkoli bylo vyvinuto maxi-
mální možné úsilí k získání prostředků v rámci
grantů, včetně písemné žádosti na ÚMČ (zatím ne-
máme písemně odpověď). Pro děti, rodiče a uči-
tele naší školy z toho vyplývá, že individuální 
i kolektivní psychologická péče, prevence, krizová
intervence atd. končí a nebude dále zajišťována,
resp. jen ve velmi omezeném rozsahu.
Cítíme potřebu blíže Vás informovat o tom, co je
pro naše školství /celostátně/ typické a alarmující:   
V odborném pedagogickém tisku, který se k běž-
nému občanu asi častěji nedostane, je už roky dis-
kutovaným faktem, že právě takovéto poradenské
pracoviště by mělo být součástí každé větší školy,
že školní psychologové by měli být automaticky
členy pedagogických kolektivů. Samozřejmě, nej-
sou, všude si ředitelé lámou hlavy, kde na ně vzít
mzdové prostředky. Přes všechny nové a nové ná-
roky, které jsou na školy a učitele kladeny, je vždy
podpora krátkodobá a nenavazující, ve stylu
„pracně se postarejte o nějaký grant, pak se uvidí,
jak se to zafinancuje dál, ono to nějak dopadne“
– podpora nikdy nebyla a není systémová, ať jde 
o cokoli.
Zavedeme školní vzdělávací programy, zavedeme
inkluzi, zavedeme kariérní řád, zavedeme dalších
bůhvíkolik projektů – vše s kouzelnou větičkou
„bez nároku na další finanční prostředky ze stát-
ního rozpočtu“, což vždy znamená, že bohulibých
cílů není dosaženo, programy jsou ořezány na
kost a minou se víceméně účinkem. Momentálně
jsme v našem odborném tisku četli informaci, že
financování českého školství by mohlo klesnout
pod 3% HDP.
Je nám z toho smutno a nápady na následné 
financování ŠPP nám pomalu docházejí…

Předem děkujeme za případné podněty.
Za pedagogický sbor 
Mgr. Miroslav Kurka, ředitel, kurka@zspolesna.cz
Mgr. Jana Eibichová, vedoucí ŠPP,  
eibichova@zspolesna.cz

Sběr papíru
ve dvoře I. stupně Masarykovy ZŠ,
vjezd do dvora z Čentické ulice.

úterý 10. března od  7:15 - 8:30 hod  
středa  11. března od 15:00 -17:00  hod 
čtvrtek 12. března od 15:00 -17:00  hod  

Prosíme, aby byl papír svázaný, zvážený a zbavený
plastů.

Děkujeme, učitelky a vychovatelky MZŠ

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a přátele
naší školy na 9. ročník charitativní akce

ŠKOLA PRO UNICEF

Koná se na I. stupni Masarykovy ZŠ
31. března 2015 od 17 hodin

Návštěvníci z řad rodičů a veřejnosti si mohou zakoupit výrobky s velikonoční tematikou 
a tím zároveň jednotlivým třídám finančně přispět k nákupu - symbolické adopci - PANENKY.
Zapojením se do projektu Panenka Českého výboru pro UNICEF společně podpoříme celo-
světové programy očkování UNICEF. K prodeji budou kromě panenek další reklamní před-
měty této organizace

Žáci, paní učitelky a vychovatelky Masarykovy ZŠ

Ten proběhne 25. března 2015. Kdo má zájem pro-
hlédnout si naší školku, může se k nám přijít po-
dívat 11. března, kdy máme naplánován Den
otevřených dveří. Uvidíte naše tři třídy, které jsou
moderně a vkusně zařízeny, vybaveny hračkami,
sportovním náčiním, didaktickými pomůckami
včetně interaktivních tabulí v každé z nich. Mů-
žete se také podívat na naši zahradu, kde se sna-
žíme s dětmi pobývat co nejčastěji. Máme ji
vybavenou různými hracími prvky a každý rok se
snažíme vybudovat něco nového. Letos máme 
v plánu nové mlhoviště, které bude sloužit k osvě-
žení dětí v letních horkých dnech.
Předškolní vzdělávání poskytujeme dětem na pro-
fesionální úrovni. V každé třídě se pracuje podle
vypracovaných třídních plánů, které jsou k dispo-
zici také rodičům dětí. Rodiče nás mohou kdyko-

liv navštívit a strávit s námi dopoledne plné her,
vzdělávacích aktivit, do nichž se mohou sami za-
pojit. Poznávají také vrstevníky svých dětí a mají
tak srovnání rozvoje vlastního dítěte s ostatními
dětmi. S rodiči s radostí spolupracujeme při růz-
ných besedách, tvořivých dílnách, využíváme je-
jich znalostí a profesních zkušeností, které
mohou předat dětem a obohacují tak náš školní
vzdělávací program. Vítáme veškeré nabídky na
spolupráci.
Součástí vzdělávací nabídky naší školky jsou
různé dobrovolné kroužky, které probíhají v od-
poledních hodinách. Děti mají možnost zapojit se
do sportovního kroužku, který probíhá v tělo-
cvičně MZŠ Polesná a tam pod vedením sportovní
instruktorky Míši probíhá pestrá sportovní čin-
nost a všeobecná průprava k různým sportům. 

V mateřské škole máme kroužek „Dobrý start“ -
zde se předškoláci intenzívně připravují na vstup
do ZŠ. Děti mohou navštěvovat kroužek keramiky,
který má již dlouholetou tradici, výuku angličtiny
a hru na zobcovou flétnu. Letos nově funguje také
taneční kroužek pod vedením lektorky Simony,
kde děvčata nacvičují různé taneční sestavy, se
kterými vystupují i na veřejnosti např. na našem
masopustním karnevalu, na přehlídce „Předško-
láček“ v divadle Gong ve Vysočanech.
Naše MŠ spolupracuje také se SPgš, každoročně
k nám chodí na praxi budoucí učitelky , kterým
předáváme své dlouholeté bohaté zkušenosti.
Samozřejmě je toho ještě mnoho, co bychom vám
rádi sdělili, ale přijďte se podívat a uvidíte sami,
jak se vám u nás bude líbit. Těšíme se na vás, 

kamarádi a personál 1. MŠ Čentická

Všímáte si dopravních 
značek?

Mnozí řidiči jezdí naší městskou částí autem stále stej-
nou trasu, ať již jedou do práce, na nákup či vezou děti do
školy či školky. A ruku na srdce, asi málokdo z nás každý
den sleduje dopravní značení. Všichni spoléháme na to,
že značky zůstávají na svých místech, tedy pokud je
někdo nezmění. 
V tom případě ale bývá zvykem umístit na místo se změ-
něným dopravním značením upozornění, že zde došlo
ke změně. Ne tak v naší MČ. Kdo pravidelně jezdí Čentic-
kou ulicí (ale změna mohla nastat i jinde!), mohl zazna-
menat změnu přednosti v jízdě například na křižovatce
Čentické a Pilovské. A že jste si toho doposud nevšimli?
Nejste sami! Podle zastupitelů naší samosprávy je „každý
řidič povinen sledovat značení, jinak by měl vrátit ři-
dičák“. 
Takže až pojedete po Újezdě kamkoliv, ověřte si, že „znáte
cestu“. 

Lucie Černá
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V Újezdě se bude zase sportovat

P O Z V Á N K A
Klub aktivních seniorů v Praze 21 - Újezdě nad Lesy

Vás srdečně zve na

VÝROČNÍ  ČLENSKOU  SCHŮZI
v sobotu 28. března 2015 ve 14 hod.
ve školní jídelně ZŠ v Polesné ulici

Součástí programu bude prezence, předávání 
„Průkazu členství“ a vybírání členských příspěvků za rok 2015

ve výši 100 Kč nebo 50 Kč. 
Dále si vyslechneme Zprávy o činnosti a hospodaření KAS za
rok 2014 a také informace o podání GRANTU na rok 2015 pro

KAS. Projednáme informace o navázání spolupráce
s Mateřskou školkou Čentická ul. v akci „Mezi námi“ a další

obvyklé procedury. Součástí bude malé občerstvení.
Nemůžete-li se z vážných důvodů účastnit, pověřte písemně 

jiného člena KASu, aby Vás zastupoval.

Výbor KAS

Náš sportovní klub vstoupil do druhého pololetí tohoto šk. roku. Trénin-
ková skupina mladších žáků a žákyň „Újezdské sovy“ pokračuje v tré-
nincích v Běchovické hale ve středu od 16:00 a v pátek od 15:00. Tato
skupina reprezentuje Újezd nad Lesy v soutěži minivolejbalu a dále 
obsazuje žáky a žákyně do turnaje barevného volejbalu podle jejich věko-
vých skupin. Od září bychom chtěli přihlásit do soutěže i družstvo mlad-
ších žákyň. Pro družstvo mladších žákyň hledáme dívky, které se mohou
připojit k tréninkům ještě v tomto pololetí. Přijímáme i úplné začáteč-
níky, zejména ročník 2003 a mladší. Nejraději bychom přivítali ty, co mají
za sebou jakoukoliv sportovní průpravu (přípravka atletiky atd.). 
Naše družstvo minivolejbalu je v současné době na průběžném 22. místě
(z 36 družstev) v soutěži přeboru Prahy.    
Tréninková skupina dospělých a starší mládeže rekreačního volejbalu
„Farma“ přijme mezi sebe další volejbalové nadšence. Tréninky má ve
středu od 19:00 - 20:00 a v pátek od 19:30 - 21:00 v tělocvičně ZŠ Polesná 
v Újezdě nad Lesy.    
Rádi mezi sebe přivítáme další zájemce, a to i ve věku starší mládeže,
abychom mohli rozšířit soutěžní družstva. Zejména vytvoření družstva
chlapců by bylo na volejbalové scéně velkým přínosem.
Naším cílem je vybudovat v Újezdě nad Lesy tradiční volejbalový oddíl,
který se uplatní mezi renomovanými oddíly. Pro rozšíření tréninkových
jednotek bychom chtěli oslovit zájemce o trenérskou činnost, prosím 
obracejte se na vedoucího oddílu volejbalu Petra Plzenského. 
Činnost sportovního klubu je podporována v rámci  grantového pro-
gramu MČ Praha 21.
Za SK JOKY – oddíl volejbalu

Petr Plzenský, tel.: 732 954 394

nejenom své členy

na besedu se starostou naší obce
panem Zdeňkem Růžičkou

beseda se uskuteční ve čtvrtek 5 .března 2015 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti MÚ

Pan starosta nás seznámí s představami a plány radnice na rozvoj
obce a o spolupráci s občanskými sdruženími a společenskými 

organizacemi pracujícími s občany a pro občany.
Jistě zodpoví všechny vaše dotazy.

do divadla  na Vinohradech
na mistrovské drama italského nositele Nobelovy ceny za literaturu,
kladoucí naléhavé otázky lidské identity a její ztráty. Je maska šílen-
ství, kterou si nasazuje domněle aristokratický hrdina, tím, co za-
krývá, či naopak odhaluje jeho skutečnou tvář? A musíme přistoupit
na hru masek, chceme-li zůstat sami sebou...?

to je hra „ J I N D Ř I CH  IV“
na kterou zve SPCCH v Újezdě nad Lesy
Kdy : ve středu 11.března od 19.00 hodin

Společný autobus pojede v 18.00 hodin z Rohožníku
Zájemci, oslovte své důvěrnice

Újezdští taekwondisté přebírali ocenění za výsledky v roce 2014

„Hrady a zámky objevované 
a opěvované“ se seniorům líbily

Klub aktivních seniorů navštívil 11. února výstavu „Hrady a zámky objevo-
vané a opěvované“ v Jízdárně Pražského hradu. Je tu shromážděno na 600
nejcennějších památek z českých hradů a zámků od nejstarších dob po 20.
století. Pozornost přitahuje zejména  relikviář sv. Maura ze 13. století z Be-
čova nad Teplou (redakčně zkráceno). 
Na této výstavě se nikdo nemůže nudit, každý si přijde na své.
Hrady a zámky jsou představeny jako svědci  tisícileté české historie, strážci
největších pokladů, dominanty krajiny a centra kultury. Nahlédla jsem do
návštěvní knihy, v zápisech se nejčastěji  vyskytují slova „úžasné“ a „děku-
jeme“. Všem, kteří se podíleli na realizaci této výstavy, i my děkujeme. 
Jděte se podívat - výstava trvá do 15. března 2015.

Irena Krajzingrová

Volejbalový oddíl SK JOKY přijímá nové členy

I v letošním roce čekají v Újezdě a okolí zajímavé sportovní akce. Běh, cyklistika, zábava, skvělé sportovní zážitky, to
vše čeká na závodníky sedmého ročníku Újezd.net „Seriálu tří závodů pro zdraví“.

Organizátoři seriálu razí heslo „Když zážitek je víc než výkon“ 
a je to patrné v každém závodě. Pohodová atmosféra, skvělá or-
ganizace, bezpečnostní a zdravotní zajištění akce i skvělé zázemí
přispívají k prožití bezvadného sportovního dne v krásném pro-
středí Klánovického lesa a jeho okolí, a to nejen pro závodníky,
ale i diváky.
„Pokud máte sportovního ducha, určitě se při-
hlaste na naše závody, nejen že uděláte něco pro
své zdraví, ale ještě se skvěle pobavíte!“ zve na zá-
vody Ondřej Brouček, ředitel seriálu.

Součástí Újezd.net „Seriálu tří závodů pro
zdraví“ jsou v roce 2015 tyto akce:

7. března - hostující závod Palestra Kbelská 10 (běh)
19. dubna - Felix Újezdský duatlon (běh – kolo –
běh)
17. května - Klánovický Mini Adventure (zážitkový
závod dvojic)
29. srpna - Velká cena města Úval (Cross country
cyklistika)

Letos nově připravujeme také:
25. října - Klánovický 1/2Maraton (běh)

Za účast v každém závodě získávají účastníci
body, vítězové samozřejmě o něco více. Body z jednotlivých zá-
vodů se sčítají a na Velké ceně města Úval dojde k vyhlášení
třech nejlepších v kategorii holky, kluci, muži a ženy. Šanci získat
hodnotnou cenu mají ale všichni, kteří se zúčastní všech třech

hlavních závodů, nezávisle na jejich výsledcích v cíli, protože se
zařazují do slosování v tombole.

Celý soutěžní den doprovází bohatý zábavný program. Na své si
přijdou rodiny s dětmi, mladí i staří. Nenechte si proto ujít zá-

vody Újezd.net „Seriálu tří závodů pro zdraví“ a zaregistrujte se
na www.triprozdravi.cz. Sledujte také aktuality na facebookové
stránce www.facebook.com/triprozdravi.

text a foto www.triprozdravi.cz

Únor je pro újezdské taekwondo obdobím
přípravy na další sezónu, a tak se pro nás
nejdůležitější akcí stalo vyhlašování sou-
těží Českého svazu Taekwondo a předá-
vání ocenění vítězům těchto soutěží za
rok 2014. Tato kulturní akce letos proběhla
7. února v Modřanech v Praze. Každým
rokem se jedná o příležitost setkat se se
zástupci jiných klubů a přáteli z jiných
měst v jiném duchu, než v rivalské a zá-
pasnické atmosféře na zápasnických plo-
chách.
Za Kangsim Dojang byli na událost po-
zváni všichni vítězové soutěží jednotlivců
za rok 2014. Za kyorugi (zápas) si přišli 
převzít ocenění Jan Machů, Pavel Švejda, 
Michal Ešše, David Fíla, Lukáš Sládek 

Podrobněji na webových stránkách MČ
– www.praha.cz/kva

F I L M O V Ý  K L U B  FK21
středa 25. března od 19 hod

v div. sále MZŠ
Po výběru vážných filmů bychom se rádi po-
dívali na kino z té veselejší strany – i tady je
umění dost a dost, vždyť tím TO začalo.
Problém je spíš v tom, co přehrát – nabízíme

PLAVECKÝ MARIÁŠ  
nebo MUŽI V OFSAJDU?

Jisté je, že povídat si s námi o filmech 
a tvůrcích přijde lektor Újezdské Akademie, 
náš vzácný host dr. PAVEL  TAUSSIG

Vstup pro všechny  volný, každý je vítán,
místa je dost!
F I L M O V Ý  K L U B  FK21

Svaz postižených civilizačními 
chorobami zve 

na  vycházku
„Trojskými vilami Trojou do Botanické zahrady“

S možností navštívit výstavu: 
„Ptáci, obdivuhodní stavitelé“

Sraz:
čtvrtek 19. 3.2015 v 9.45 hod. v hale nádraží Praha-Holešovice

Doporučená doprava:
vlak z Klánovic v 9.05 do Libně, přestup na vlak ML v 9.24 

do Holešovic,
nebo bus 250 v 8.44 zast.Újezd n/L-metro Černý most-

na Florenci přestup-metro C-nádraží Holešovice

a Mikuláš Novotný. V kategorii poomse
(technické sestavy) obdrželi cenu čtyři jed-
notlivci z našeho oddílu, a to Erik Maleček,
Martin Horák, Martin Skolil a Ornela Pro-
cházková. Celkem bylo tedy z újezdského
taekwonda oceněno 10 závodníků, kteří
dokázali zvítězit ve svých váhových a vě-
kových kategoriích.
V průběhu večera se předávaly ceny i za
úspěchy týmů v minulém roce a tak ani
hlavní trenér Kangsim Doajng, Marek Do-
xanský, neodcházel s prázdnýma rukama.
Připomeňme, že újezdský oddíl zvítězil 
v Národní taekwondo lize mládeže (nízké
pásky - zápas) a Národní lize poomse (nízké
pásky - sestavy), dále jsme získali 3. místo
v Taekwondo extralize (vysoké pásky -

zápas) a 2. místo v Extralize poomse 
(vysoké pásky - sestavy). Program byl navíc
doplněn o exhibici v podání profesionál-
ního týmu, živou hudbou a dalšími vsuv-
kami. Tento večer tak udělal krásnou
tečku za minulým rokem a věříme, že mo-
tivoval naše závodníky k výkonům, které
by znamenaly účast na předávání cen ví-
tězům soutěží jednotlivců i v následujícím
roce. Vynikající výsledky újezdského od-
dílu by nebyly možné bez podpory Měst-
ské části Praha 21 a též sponzorů klubu
společnosti Helen Doron Early English, 
A-Z Auto, Obchodní akademie s.r.o., kte-
rým patří poděkování újezdských taek-
wondistů.

Pavel Pospíšek, Kangsim Dojang

foto archiv Kangsim Dojang

foto archiv SK JOKY
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Danceport udělal dojem v Úvalech
Stejně jako v loňském roce se rozhodli
organizátoři Městského plesu v Úvalech
i letos pozvat na zahájení plesu náš ta-
neční kolektiv z Újezda nad Lesy. Letos
jsme pod vedením Máši Marouškové
představili nově nacvičenou choreografii
„Generační“. A i letos bylo vystoupení
velmi úspěšné a seniorští tanečníci skli-
dili zasloužený potlesk.
Taneční kolektiv se připravuje na regio-
nální soutěž SUT Prahy a Středočeského
kraje v kategorii Show dance s cílem již
potřetí postoupit na Mistrovství České
republiky do Litoměřic. Z Újezdského
zpravodaje již víte, že náš kolektiv patří
mezi 10 nejlepších kolektivů v této kate-
gorii z celé ČR. Bohužel to asi již zapom-
něli organizátoři plesu v Újezdě, protože
jinak si jejich nezájem o taneční aktivity
studia Danceport nelze vysvětlit.
Taneční studio Danceport se nevěnuje

jen tančení, ale obecně pohybovým aktivitám pro všechny generace. Pro nejmenší
jsou připraveny kurzy roztleskávaček, street dance/MTV style, přípravka na sou-
těžní společenské tance a samozřejmě i „klasické“ taneční kurzy pro mládež. Pro
ženy jsou k dispozici různé typy pohybových kurzů vč. bodystylingu, zumby, pila-
tes, portdebras a dalších. A pro dospělé jsou k dispozici již tradiční kurzy spole-
čenského tance v různých stupních pokročilosti a také zmiňovaný seniorský
taneční klub v kategorii Show dance. Každý zájemce o pohyb spojený s hudbou
tedy určitě najde v Danceportu něco pro sebe.

text a foto Karolína Venkrbcová

Jak Kytička nedočetl 
a nerozsvítil

Janička Cenkrová,

ředitelka 1. mateřské školy, 
nám dala poslední sbohem v sobotu 21. února 2015 

ve věku nedožitých 60 let. 
Kdo jste tuto, po všech stránkách báječnou ženu znali, 

věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
Kolektiv 1. mateřské školy

Kde je Výroční zpráva?
V březnu většinou přinášel Újezdský Zpravodaj Výroční
zprávu Úřadu MČ Praha 21. Zpráva se nevydávala kompletní,
ale třeba jen shrnutí úspěchů, které se v jednotlivých odbo-
rech Úřadu za minulý rok podařily, a také zde byly zveřejněny
plány na příští období. Zdá se, že pod novým vedením rad-
nice se Výroční zpráva nezpracovává (viz www.praha21.cz),
zákon č. 106 /1999 Sb. nás nezajímá a plány do budoucna jsou
ty, že bude líp!

L. Černá

Zadrhlý penězovod 
V únorovém čísle ÚZ si postěžoval starosta Růžička ve svém
úvodníku, že: „naše MČ pravděpodobně obdrží nižší rozpo-
čet, než tomu bylo loňský rok, a to snížený o celé 3 miliony
korun. …. Je velká škoda, že se proti snížení rozpočtu neza-
bojovalo v předchozím roce….“.
Dovoluji si proto připomenout, že v předchozím roce vyko-
návali funkce placených místostarostů  K. J. Čechová  a J. Sle-
zák, tedy titíž lidé, kterým místní sdružení ANO v čele s p.
Růžičkou  opět umožnilo obsadit tyto štědře  placené funkce.
Otázkou tedy je, co dělali tito lidé v předchozím roce, když jak
Čechová, tak Slezák reprezentovali strany, které tehdy vládly
na Magistrátu. Proč se nezasadili o to, aby naše měst. část 
obdržela když ne navýšený rozpočet, tak alespoň rozpočet 
v nezměněné výši? Za co pobírali tito lidé bezmála 30.000,-
Kč měsíčně, když nebyli schopni pro naši obec žádné finanční
prostředky vybojovat a naopak mlčky přihlíželi tomu, že je
rozpočet pro Újezd krácen o 3 miliony Kč ?  
Nyní nás tak místo naplnění volebních slibů  p. Růžička při-
pravuje na nemilou skutečnost, že bude mít Újezd málo
peněz.  Přitom to byl právě on, který  prosadil přes protesty
mnoha občanů i politických uskupení J. Slezáka na  funkci
placeného místostarosty s tím, že J. Slezák je „penězovod“ na
Magistrát. 
Místo aby p. Růžička požadoval po J. Slezákovi to, kvůli čemu
tvrdí, že ho v radě má, tedy zajištění finančních toků z Ma-
gistrátu do Újezda, bezelstně občanům prozrazuje, že se to
p. Slezákovi (o pí. Čechové ani nemluvě) nedařilo v minulém
roce a v tomto také ne.  Otázkou na p. Růžičku s odkazem na
výše uvedené tedy znovu zůstává: Opravdu potřebuje Újezd
J. Slezáka na funkci placeného místostarosty?

J. Lameš

Sliby – chyby?
S napětím jsem čekala, jestli občané, kteří uvěřili předvoleb-
nímu sloganu „ANO, BUDE LÍP“ udělali dobře, když dali jen
na sliby. Mohlo se zdát trochu lehkovážné uvěřit, že 
z veřejného života dosud téměř neznámí lidé budou obec
řídit lépe než předešlý starosta, zkušený manažer, navíc pro-
třelý prací pro veřejnost v občanském sdružení. Zatím se mi
bohužel potvrzuje lety prověřená zkušenost, že sliby jsou
chyby a člověk má soudit spíše podle činů. Jak se podaří usku-
tečnit některé finančně náročné projekty (PROSTĚ TO 
UDĚLÁME?), když nyní starosta přiznal, že peněz nebude ani
tolik, jako v minulém období? Minulý starosta sliboval méně,
ale překvapivě hodně se mu podařilo splnit. Nový starosta
zatím neplní ani tak jednoduché sliby, jako svolat každý
měsíc jedno jednání zastupitelstva na 18 hodinu.  Bude se
mu dařit splnit ty ostatní, mnohem náročnější věci?  Nepočí-
tám ovšem slibované věci dříve již hotové, jako otevírání rad-
nice, ta byla otevřena už minulým vedením, všechny smlouvy
zveřejněny, zpravodaj v každé schránce. Nyní si zpravodaj
musím stejně jako ostatní na Blatově už druhý měsíc shánět
sama. Ten nový lesklý je asi tak drahý, že pro Blatovské už nej-
sou na něj peníze… 

Monika Hartmanová, Újezdský STROM

Zachraňme Hodkovskou !!! 
Nulová kontinuita  nebo nezájem o občany?
Zápis z veřejného projednání  Hodkovské ulice z 14. 3. 2013 
v závěru uvádí, že „Občané se přiklonili ke změně projektu ve
prospěch zachování obousměrné ulice bez chodníků 
v charakteru obytné zóny (včetně zklidňujících prvků), 
s trvalým povrchem dle rozhodnutí odborníků s co nejvyšší
dobou životnosti (spíše asfalt než zámková dlažba kvůli
častým změnám teplot v zimním období v bezprostřední blíz-
kosti lesa)“.
Stejné řešení  předpokládá i dopravní  Generel, schválený 
Zastupitelstvem MČ P21 v roce 2013, Veřejné fórum 2014 
i průběžné informace od  bývalého starosty Dr. Roušara o slo-
žitém postupu jednání se stále se měnícími a nejednoznač-
nými  přísliby z Magistrátu, který měl být investorem opravy
Hodkovské. Všechny tyto dokumenty jsou veřejně přístupné
na webu obce.
Nyní bez výstrahy, natož řádného projednání, statují obyva-
telé v nesmyslném, občany již odmítnutém a funkčně překo-
naném „prefabrikovaném“  řešení  z roku 2009, ze kterého se
raduje snad jen stavební lobby. Je zřejmé, že jde o řešení
dražší, zato s menším efektem pro obyvatele. Navíc je v roz-
poru se schváleným dopravním generelem a jeho uskuteč-
nění  by způsobilo těžko řešitelné budoucí problémy.
Proč se najednou vracejí předražené, široké chodníky které
neumožní obousměrný provoz ani pro cyklisty? Proč se má
zrušit jediný vhodný rekreační in line prostor na hranici lesa
a MČ? Proč  se má zatěžovat rozpočet MČ stavbou a údržbou
nesmyslného chodníku odnikud nikam – nejdražší újezdské
investice pro nejmenší  počet uživatelů? Nechybí nám snad
pořádné a opravdu potřebné chodníky jinde? Například na-
proti 1. mateřské škole? 
Komise životního prostředí (KŽP) v minulém období podpo-
řila mnohem vhodnější řešení oddílného zpracování povr-
chové vody z komunikace Hodkovská a vnímala i volnočasový
potenciál lokality. Nynější  KŽP návrat zpět k roku 2009 vůbec
neprojednala!
Již naší tátové  nás učili „dvakrát měř a jednou řež“ a v životě
jsme jim mnohokrát dali za pravdu. Proč se nyní „bez měření“
vrháme do náruče stavení lobby? Zachraňme Hodkovskou,
zachraňme nejvhodnější možný prostor pro vybudování in
line povrchu v naší MČ, zachraňme  kontinuitu smysluplných
a projednaných plánů  projednaných s veřejností. Zachraňme
Újezd návratem na cestu zodpovědného rozvoje.
Zpracováno na základě podnětu obyvatel Hodkovské a zastu-
pitelského mandátu, 

Ing. Michael Hartman, Otevřený Újezd

Zahrádka v březnu
Na letošní březen se těžko píše článek, zima je neobvykle
teplá. Jaké počasí nám březen přinese, teprve uvidíme. Za-
hrádkáře ale již svrbí ruce, aby se dali do každoročního sá-
zení, přesazování a zušlechťování své zahrádky. 
Po vánocích, v lednu, bylo teplo tak, že jarní cibuloviny již za-
čaly vykukovat ze země, žlutý talovín (talovín zimní z čeledi
pryskyřníkovitých, slovensky známý jako tavolín zimný, pozn.
red.) na mé skalce docela rozkvetl v polovině ledna. Snad ne-
přijdou velké mrazy, aby vše, co již vyrostlo, spálily.
Jaro je nejvhodnější doba k zakládání nového trávníku. Pro
dobrý trávník je nejdůležitější pevný a rovný povrch bez ple-
velů. Na trhu jsou různé směsi osiva, vhodná pro účely, jaké
chceme. Jsou směsi pro suchá nebo stinná místa, ale také
odolné směsi pro rodinné trávníky.
Trávník bez pampelišek by byl smutný. Většina majitelů men-
ších zahrádek je nemá v trávníku ráda. Jejich žlutá svítící
barva vítá návrat slunce. Pampelišky jsou také užitečné, mů-
žeme z nich vyrobit med a několik hořkých stvolů snědených
denně prý upravuje hladinu cukru v krvi. Také sedmikrásky
jsou užitečné, jejich kvítka mohou ozdobit saláty, ale i med 
z nich je dobrý proti kašli. 
Každému dávají pocit zabydlení truhlíky s květinami na ok-
nech nebo balkonech. Již brzy zjara je můžeme osázet ma-
ceškami nebo primulemi. Později je vystřídáme letničkami,
jako jsou pelargonie, surfinie nebo petunie. 
Zahrádkáři na březen plánují tyto akce:
6. března v pátek ve 14 hodin bude vzpomínkové setkání 
u pomníku T.G. Masaryka při příležitosti výročí narození na-
šeho prvého prezidenta Československé republiky 
14. března v sobotu ve 14 hodin se bude konat Výroční člen-
ská schůze ZO ČZS v jídelně MZŠ (zadní vchod).
20. března v pátek v 16 hodin zveme na přednášku J. Krause
na téma „Sloupové ovocné stromy do malých zahrad“ a další
témata na přání přítomných.
V pátek 27. 3. 2015 od 10 do 17 hod v areálu SNŮ ve výstavní
místnosti a v sobotu 28. 3. od 9 do 13 hod bude prodejní 
velikonoční výstava ve spolupráci s L. Dlabačovou. Ukáže
vám, co nového ve vazbě ze suchých květin pro potěšení očí
i duše. Těšíme se na vaší účast a našich akcích.
Za výbor ZO ČSZ Újezd nad Lesy                            Z. Nohejlová

Povím vám tady poučnou historku 
k březnu, měsíci knih. Vyprávěl mi ji
sám Kytička, ale jak ho znám, dával ji 
   k dobru při každé příležitosti. Jen jsem
ji zaznamenala, abyste se i vy něco do-
zvěděli.

Tak tedy, jednou takhle v pátek seděl
Kytička ve své kanceláři. Koukal do lej-
ster a snažil se z nich něco vykoukat,
ale moc mu to nešlo. On totiž byl v kan-
celáři nový a čekaly se od něj nápady.
Což o to, ty on by měl, ale ta lejstra mu
to komplikovala. Musel totiž vyčíst, jak
to v té jeho nové práci všechno chodí.
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tička kus chlapa, ale tenhle za dveřmi,
ten byl nejmíň takový. „He, co tu chce-
te?“ povídá srdnatě Kytička. „Jdu na-
hlásit, že v podchodu pod železnicí
nesvítí,“ povídá ten druhý a dodává
„myslel jsem, že když to tady teď máte
na starosti, měl byste to vědět.“ Kytič-
kovi se trochu ulevilo a začal přemýšlet.
Když půjdu omrknout ten podchod,
myslel si, nebudu už se muset mořit 
s těmi lejstry. Třeba to nějak vyřeším 
a budu slavnej, přemýšlel dál. Aby před
tím chlapiskem nestál jak tvrdé Y, dal
se do akce. 
Napadlo ho, že sežene do toho tma-
vého podchodu žárovku a tím to roz-
svítí. Hledal, hledal, díval se všude,
žárovku nenašel. Tak volal někomu 
z těch, co už měli hotovo a seděli doma.
Kde by našel žárovku se ani tak nedo-
zvěděl, oni totiž prý všude mají jen zá-
řivky. To je malér, pomyslel si Kytička.
Ale protože ho to začalo bavit čím dál
víc a na lejstra už skoro nepomyslel, ob-
lékl si kabát a hurá ven. Oznamovatele
vzal s sebou a byl rád, že ho v kanceláři
nezapomněl. Také za sebou zhasl 

a zamkl, lejstra neutečou. 
A už stojí před policejní strážnicí 
a zvoní. „Copak?“ vytahuje obočí poli-
cajt. „Potřebuju žárovku!“ na to Kytička.
„Přestaňte si dělat legraci z Policie,
nebo vám dám pokutu“ hudruje stráž-
ník. „Já si legraci nedělám, jsem Kytička
a mám to tady na starosti“ dožaduje se
Kytička svého. Policista si ho změřil, 
i když si nebyl moc jistý, jestli to není
nějaká bouda, tak přeci jen vyšroubo-
val z lampičky nad stolem jednu „čtyři-
cítku“ a podal jí Kytičkovi. Ten byl rád,
že to šlo tak hladce, popadl žárovku,
oznamovatele, auto a už frčí k pod-
jezdu. 
Už když se blížili k nádraží, bylo jasné,
že tady něco nehraje. Světlo z pod
země do tmy vrhalo zlatý kužel a pod-
chod svítil jak za dne. To jsem blázen,
pomyslel si oznamovatel a spustil na-
hlas „Když já jsem tudy šel, v podchodu
vidět pořádně nebylo, to ne. Ale ještě
nebyla taková tma. Ono to také dává
smysl, že pod zemí je větší tma, než
venku. Předtím ani nesvítily pouliční
lampy, teď svítí oboje. To skoro vypadá,
že ten podchod je napojený na veřejné
osvětlení. Je to tak, pane Kytičko?“
Kytičku vzalo, že se sem trmácí se žá-
rovkou v kapse nadarmo a ještě má od-
povídat na takové otázky. A protože
nevěděl, volal zas těm, co seděli v teple
doma, jestli ten zatrolený podchod je
napojený na veřejná světla. „To víte, že
jo! A proč se ptáte?“ povídá ten z do-
mova. „Já sem vezu tu žárovku, když
tady nesvítilo, ale už to teď, sakra,
svítí,“ hudruje Kytička. „To proto jste
sháněl žárovku? Ale to je omyl! Náš
podchod je vybaven zářivkami a za-
píná se automaticky spolu s obecními
lampami, to ale jsem vám dal už tuhle
přečíst v těch lejstrech.“
A tak se Kytička rozhodl, že toho má
dost a půjde také domů. Policajtovi vrá-
til žárovku a ještě několikrát se cestou
vyčítavě ohlédl směrem ke kanceláři,
kde ležela ta rozečtená lejstra.

A co z toho, děti, plyne? Dobře se učte,
nic se nevymlouvejte, ať pěkně čtete. 
A to další si pak sami dokážete domy-
slet.

Lucerna

ZO českého zahrádkářského
svazu Újezd nad Lesy 
zve občany na zájezd

„Plzeň - evropské hlavní město 
kultury 2015“ (pestrý program) 

a plzeňské
šlechtitelské zahradnictví FYTOS. 

Kromě širokého klasického sortimentu 
nabízí nejnovější sazenice ovocných stromků, 

zejména sloupovitých a zakrslých,
vhodných pro naše malé zahrádky, certifikace BIO.

Sobota 11. 4. 2015 v 7:00 hodin od Lidlu 
v Újezdě nad Lesy

Přihlášky: př. Vacková  281 972 364, 
př. Šebíková 281 861 785

Záloha 200 Kč, děti do 10 let polovic. 
Doplatek po ukončení poznávacího výletu. 

Minimální počet účastníků 35 osob. 
Děkujeme za účast

Reakce redakce
Vážená paní Hartmanová.

Zpravodaj na lesklém a “modernějším” papíru - který zmi-
ňujete - je dodáván vždy první celý týden v měsíci k distri-
buci tiskárnou Betis v nákladu 3 900 ks za nezměněnou
cenu oproti variantě tištěné v papíru původním. 
Bohužel je smutným faktem, že distribuce Zpravodaje Čes-
kou poštou je opakovaně nedostatečná. 
Navíc je smluvně nedokonale podchycena (chybí pokuty za
neuskutečnění roznosu, nedodržení termínů, popř. refun-
dace výdajů na dotisk nerozneseného nákladu) anebo, ještě
hůře, je nedostatečně vymáháno její plnění ze strany ÚMČ
Praha 21. 
Je otázkou, jestli by nám takto nedodržované smlouvy, 
i kdyby byly zveřejněny, byly k něčemu dobré?

Ing. Lucie Černá 
posledním dnem 
šéfredaktorka ÚZ
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

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

vinylové podlahy - plovoucí, lepené
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492

tel. 281 971 284, 603 523 210
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

Zajistím povolení staveb (i dodatečné)
Nabízím  kompletní  inženýrskou činnost, tj. projednání všech

stavebních záměrů se stavebním úřadem.

Ing. Hana Javašova 

tel. 721 209 532       email: stavbaporadenstvi@email.cz

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

STAVEBNÍ PRÁCE
CELKOVÉ REKONSTRUKCE I DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ, MALÍŘSKÉ,

BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL

604 690 317
VÝRAZNÁ POSEZONNÍ SLEVA!

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Jazyková škola Angličtina Praha 9 hledá zkušené lektory

angličtiny pro výuku VEČERNÍCH KURZŮ v prostorách
Masarykovy ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy.

Nabízíme zaškolení do metodiky, spolupráci ve zkušeném
týmu, vhodné na zkrácený úvazek. Životopisy posílejte

na e-mail: helendoron-praha9@seznam.cz

Hledám paní na výpomoc v domácnosti: 

venčení psa (jezevčík), menší úklid. 

Finanční odměna – dohoda. 

Děkuji za nabídky. Tel. : 607 709 934
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placená inzerce

Marie Tojflová
Bryksova 956/3,
198 00 Praha 9

tel. 724 264 877
www.tojflova.cz

�� velkoplošné 
dlažby

�� schody

�� ploty

�� opěrné zídky

�� zemní a zednické práce

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
20-tiletá praxe

PRONÁJEM – luxusní RD 6+kk,
182 m2, pozemek 801 m2,
ul. U Váhy, Šestajovice

cena 9.500.000,-Kč

PRODEJ – známý penzion Andy ( 6+1 )
spolu s RD 4+1 a 2+kk, pozemek 1516 m2,

Hlavní ul., Nové Jirny

PRODEJ – 2 kanceláře
o výměře 56 m2 v Rezidenci Klánovice,

Slavětínská ul., Praha 9 – Klánovice

& 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek
makléř roku 2014 v REMAX Horizont

PRODEJ - atraktivní RD
5+kk/G/T/bazén s pozemkem
634 m2, Tylova ul., Šestajovice

cena 12.000,-Kč měsíčně

cena 6.750.000,-Kč

PRODEJ - atraktivní kompletně zasí-
ťovaný stavební pozemek 1523 m2,

Chudoměřická ul., Praha 9 – Klánovice

PRONÁJEM – kanceláře 47 m2

v Rezidenci Klánovice, Slavětínská ul.,
Praha 9 – Klánovice

PRONÁJEM - skladové a obchodní pros-
tory 3 654 m2 (z toho hala 1 459 m2) u sjez-
du z Vysočan. radiály, Praha 9 - Satalice

cena 150.000,-Kč/měs. + poplatky

cena 2.943.000,-Kč

cena 28.000,-Kč
+ 5.500,-Kč poplatky měsíčně

cena 15 500 000,- Kč

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. MarkétaVečerníková
& 722 130 044

www.zdiradpekarek.cz

marketa.vecernikova@re-max.cz zdirad.pekarek@re-max.cz

Prodej zasíťovaných stavebních
pozemků 500–1.200 m2

na výstavbu RD v Šestajovicích

www.pozemkysestajovice.cz

85% pozemků rezervováno
02/2014–01/2015

PRODEJ - kompletně zasíťovaný
stavební pozemek 1976 m2, Solnická ul.,

Praha 9 – Koloděje

cena 8.800.000,-Kč

cena 14.990.000,-Kč

PRODEJ - dvougenerační RD 3+1
a 3+kk, podl. plocha 190 m2, pozemek
1891 m2, ul. K rukavičkárně, Klánovice

PRODEJ domu s vyhlášenou
mateřskou školkou, Lovčická ul.,

Praha 9 - Klánovice

cena 18.500.000,-Kč

P R O N A J ATO

uzávěrka příštího čísla 
pro veřejnost  15.  března 2015.

Novinky v podávání inzerce: Inzerci je možno objednat elektronicky na základě formuláře, umístěného na adrese 
http://www.praha21.cz/sluzby-a-informace/ujezdsky-zpravodaj/prijem-inzerce.html
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