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Milí spoluobčané,
v tomto vydání Zpravodaje bych Vás opět ráda informovala o dění v obci. Tentokrát se zaměřím na fungování našich

spolků a organizací, které působí na území MČ Praha 21. Jak je každým rokem zvykem, právě v těchto dnech probíhají
výroční členské schůze. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům, funkcionářům a přátelům organizací, které
spoluvytvářejí svojí aktivitou společenský život v naší obci. Je vidět, že spolková činnost má v naší obci velkou tradici.
Jako příklad uvedu letošní krásné jubilem spolku zahrádkářů, kteří slaví již 60. výročí svého vzniku. K tomuto výročí Vám,
milí zahrádkáři, srdečně gratuluji a slibuji, že v souvislosti s oslavou Vašeho vzniku se městská část bude ráda podílet na
důstojné formě oslavy.

Chtěla bych také poděkovat rybářům, kteří převzali i druhý z našich
rybníků do dlouhodobého pronájmu, a jak jste si mohli všimnout, u Bla-
tovského rybníka si vlastními silami postavili krásnou rybářskou cha-
tu. Městská část se na stavbě podílela vybudováním základů. Jsem pře-
svědčena, že naše rybníky jsou v dobrých rukách. Kdykoliv k rybářům
zavítám, vidím a vnímám, jak zapálení jsou do tohoto krásného koníčku
a jak jsou vždy připraveni v součinnosti s námi, tj. obcí, podílet se i na
jiných akcích. Jsem ráda, že se nám podařilo i v této oblasti přispět
a že se dnes mohou chlubit svým kolegům, jak krásné mají prostředí
u obou rybníků. Děkuji samozřejmě i hasičům, kteří mají v obci také
dlouhou tradici. Vždy jsem velmi spokojena, když vidím stejné tváře,
které jsou angažované ve více spolcích, čímž se propojuje činnost jed-
notlivých subjektů. Další aktivní skupinou je občanské sdružení Mami-
ny z újezdské roviny, kterým chci poděkovat za přínos na oživení spole-
čenského života v Újezdě nad Lesy. Je spousta akcí, které pořádají
a téměř vždy za přispění městské části a já si spolupráce s nimi velmi
vážím a zároveň oceňuji, co tyto mámy, které sami mají k rodinám spous-
tu povinností, jsou ochotny ve svém volném čase pro obec udělat.
V poslední době mi velice pomohly při výběru lokalit a druhů hracích
prvků na celém území městské části. Až si na jaře vaše děti budou hrát
na nových prolézačkách, bude za tím i velký kus práce těchto našich
obyvatelek. Jsem spokojena s faktem, že všechna tato sdružení pocho-
pila, že radnice je otevřena spolupráci a že si ráda pohovořím s každým
a téměř vždy odejdou s pořízenou, neboť právě po připomínkách a ná-
vrzích z obou stran je reálné najít projekt, ke kterému se městská část
ráda přihlásí. Základem podpory samozřejmě z naší strany zůstává gran-
tový program. Ale i tady se nám podařilo v loňském roce původně plá-
novanou částku navýšit a vypsat v průběhu září druhé kolo grantového
řízení. Na tomto základním pilíři nám v průběhu několika posledních let
vyrostl i individuální program, kdy každou jednotlivou žádost o podpo-
ru mimo grantové řízení projednáme a členové spolků mi jistě dají za
pravdu, že odcházejí většinou uspokojeni. Vše je odvislé od finančních
možností, ale myslím, že jsme společně našli cestu, kdy postupně zkva-
litňujeme tu část dění u nás , kterou já považuji za velký přínos pro
obec. Na závěr nemohu zapomenout na ocenění práce našich důchod-
ců, kteří i v seniorském věku intenzivně pracují, a to jak formou růz-
ných poznávacích výletů, tak i na bázi besed na aktuální témata pro
tuto kategorii občanů. Prostě řečeno, mám z Vaší práce velmi dobrý
pocit a v letošním roce Vám přeji hodně radostné práce při Vaší činnos-
ti v těchto organizacích .

Vaše                                                                          Andrea Vlásenková
Starostka městské části Praha 21
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Informace z mimořádné
schůze Rady MČ Praha 21
ze dne 19. prosince 2005

souhlasí

- s rozpočtovým opatřením č. 70
– úpravou rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se
změnu účelovosti části investič-
ní dotace ve výši 5 000 000,- Kč
z investiční akce „Výstavba ga-
ráž. domu“ (č. akce 8476) v ka-
pitole 08 – Místní hospodářství,
na investiční akci „Výstavba
a vybavení MŠ na Blatově“
(č. akce 7825) v kapitole 04 –
Školství, a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
toto rozpočtové opatření ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21.

- s rozpočtovým opatřením č. 71
– změnou rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení. Jedná
se o přijetí účelové investiční
dotace z MHMP ve výši
1 000 000,- Kč na investiční
akci „Parkové úpravy a rekon-
strukce dětských hřišť“(č. akce
8540) v kapitole 04 – Školství,
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit toto
rozpočtové opatření ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21.

- s rozpočtovým opatřením  č. 72
– změnou rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se
o přijetí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu ve
výši 430 000,- Kč na úhradu ná-
kladů v agendě státní sociální
podpory v roce 2005 v kapito-
le 09 – Vnitřní správa, a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit toto rozpočtové
opatření ke schválení na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21.

- s rozpočtovým opatřením č. 78

– úpravou rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se
o uvolnění finančních prostřed-
ků ve výši 3 000,- Kč pro Fond
ohrožených dětí v kapitole 05 –
Zdravotnictví z položky rezerva
v kapitole 10 – Všeobecná po-
kladní správa, a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
předložit toto rozpočtové opat-
ření ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.

schvaluje

- rozpočtové opatření č. 73 –
úpravu rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se
o převedení finančních pro-
středků ve výši 100 000,- Kč
z položky rezerva v kapitole 10
– Všeobecná pokladní správa
na položku opravy a udržování
v kapitole 08 – Místní hospo-
dářství.

- rozpočtové opatření č. 74 -
úpravu rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se
o převedení finančních pro-
středků ve výši 240 000,- Kč
z položky na nákup kolků v ka-
pitole 09 – Vnitřní správa na po-
ložku drobný, hmotný, dlouho-
dobý majetek v kapitole 09 –
Vnitřní správa.

- rozpočtové opatření č. 75 -
úpravu rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se
o převedení finančních pro-
středků ve výši 60 000,- Kč
z položky služby pošt v kapitole
09 – Vnitřní správa na položku
drobný, hmotný, dlouhodobý
majetek v kapitole 09 – Vnitřní
správa.

- rozpočtové opatření č. 76 -
úpravu rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se

o převedení finančních pro-
středků ve výši 97 900,- Kč
z položky rezerva v kapitole 10
– Všeobecná pokladní správa
na položku stavební práce na
investiční akci č.8433 „Rekon-
strukce rozvodů vody, výměna
stoupaček – ZŠ Polesná“ (z dů-
vodu objednaných a nasmlou-
vaných víceprací) v kap. 04 –
Školství.

- rozpočtové opatření č. 77 -
úpravu rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se
o převedení finančních pro-
středků ve výši 150 000,- Kč
z položky rezerva v kapitole 10
– Všeobecná pokladní správa
na položku neinvestiční pří-
spěvky příspěvkovým organiza-
cím, a to MŠ Sedmikráska
v kapitole 04 – Školství, na po-
řízení drobného dlouhodobé-
ho hmotného majetku (dětský
účelový nábytek).

- rozpočtové opatření č. 83 -
úpravou rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se
o uvolnění finančních prostřed-
ků ve výši 44 000,- Kč z položky
rezerva v kapitole 10 – Vše-
obecná pokladní správa na in-
vestiční akci č. 8460 „Rekon-
strukce a statistické zajištění
skaut. klubovny“ v kapitole 06
– Kultura.

- rozpočtové opatření č. 84 -
úpravou rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se
o uvolnění finančních prostřed-
ků ve výši 50 000,- Kč z položky
rezerva v kapitole 10 – Vše-
obecná pokladní správa na po-
ložku nákup ostatních služeb
v kap. 03 – Doprava.

- provedení  úpravy komunikace
Vlkanovská a čerpání finanč-
ních prostředků z účelové in-
vestiční dotace na akci „Rekon-
strukce a oprava komunikací III.
a IV. třídy“. Úprava chodníků po-
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dél ul. Zaříčanská bude prove-
dena v prvním čtvrtletí roku 2006.

odvolává

- pana Ing. Michaela Jantsche
z funkce člena redakční rady,
a to k 19.12.2005 a zároveň
jmenuje pana Ing. Ondřeje
Štroufa členem redakční rady,
a to s platností od 19.12.2005

Zápis z mimořádné schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
29. prosince 2005

schvaluje

- rozpočtové opatření č. 85 –
úpravu rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Jedná se
uvolnění finančních prostředků
ve výši 267 600,- Kč z položky
rezerva v kapitole 10 – Vše-
obecná pokladní správa na po-
ložku stavební práce na inves-
tiční akci č. 8540 - , „Parkové
úpravy a rekonstrukce dětských
hřišť“ v kapitole 04 – Školství.

- rozpočtové opatření č. 86 –
úpravu rozpočtu na rok 205 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí toho-
to usnesení. Jedná se uvolně-
ní finančních prostředků ve výši
252 400,- Kč z položky rezerva
v kapitole 10 – Všeobecná po-
kladní správa na položku sta-
vební práce na investiční akci
č. 8540 – „Parkové úpravy a re-
konstrukce dětských hř išť“
v kapitole 04 - Školství.

Informace z 68. schůze
Rady MČ Praha 21 ze
dne 11. ledna 2006

Bere na vědomí

- předložený materiál „ Žádost
o schválení odpisového plánu
dlouhodobého majetku Masary-

kovy ZŠ a MŠ“ a zároveň ukládá
úřadu MČ Praha 21 procentní
odpisové sazby vyjádřit finanč-
ní částkou v rámci jednoho
kalendářního roku a materiál
opětovně předložit Radě MČ
Praha 21

- návrh scénáře výstavy předse-
dy Muzejní rady Újezdského
muzea PhDr. Miloše Schmidta
a zároveň ukládá vedoucím jed-
notlivých odborů úřadu, vedou-
cím úřadu a zastupitelům MČ
zajistit do 15. února 2006 listin-
né, fotografické, kartografické
a hmotné materiály pro výstavu

schvaluje

- předložené platové výměry
pí Jany Cenkrové, ředitelky
1. MŠ Čentická 2222, pí Naděž-
dy Kosanové, ředitelky MŠ Sed-
mikráska, Lišická 1502 a pí Da-
nuše Štolcbartové, ředitelky MŠ
Rohožník, Žárovická 1653, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy s účin-
ností od 1. 1. 2006 a zároveň
schvaluje upravený platový vý-
měr p. Mgr. Miroslava Kurky, ře-
ditele Masarykovy základní
školy a mateřské školy s plat-
ností od 1. 1. 2006 dle přílohy,
která je nedílnou součástí ori-
ginálu tohoto usnesení

- s platností od 1. 1. 2006 zvýše-
ní platů vedoucích pracovníků
úřadu MČ Praha 21 podle na-
řízení vlády č. 537/2005 Sb.,
o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších
předpisů, dle přílohy, která je
nedílnou součástí originálu to-
hoto usnesení

- dodatek č. 2 k organizačnímu
řádu ze dne 14. 4. 2005 a přílo-
hu č. 3 (Schéma oprávněných
úředních osob) k organizační-
mu řádu ze dne 14. 4. 2005 dle
přílohy, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení

- dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
o poskytování prací a služeb
č. 101/2002 ze dne 3. 12. 2002
na úklid budovy a pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem dodatku č. 4

- výběr jednoho zhotovitele hra-
cích prvků pro dětská hřiště, fir-
mu Tomovy parky, s.r.o., Karlo-
vice, Radvánovice 11, 511 01
Turnov a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy o dílo s firmou To-
movy parky, s.r.o., na částku
1 099 019,- Kč po doplnění
článku o součinnosti firmy To-
movy parky, s.r.o., s úřadem
MČ Praha 21 při provádění
všech servisních prací

- mimosoudní vyrovnání sporu
s firmou Medicur od 1. 1. 2006
dle žádosti, která je nedílnou sou-
-částí originálu tohoto usnesení

- stanovení termínu pro vyúčto-
vání finančních příspěvků po-
skytnutých v roce 2005 MŠ
Sedmikráska v celkové výši
332 800,- Kč ke dni 31. 1. 2006

- dohodu o partnerství mezi MČ
Praha 21 a hl. m. Prahou pro
realizaci projektu „Bezdrátový
vysokorychlostní internet pro
veřejnost“ a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem dohody o partnerství.
Dohoda je nedílnou součástí
originálu tohoto usnesení

- rozpočet FZ a nové znění „zá-
sad pro poskytování finančních
příspěvků z fondu zaměstnava-
tele“ v roce 2006

- upravený dodatek č. 3 nájem-
ní smlouvy č. 10344 ze dne
4. 3. 1999 s T – Mobile Czech
Republic, a.s., pro provoz zá-
kladnové stanice T – Mobile na
MZŠ a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem dodatku

ruší

- pověření funkcí příkazce ope-
race pro kapitolu 01, 02, 03, 08
a zdaňovanou činnost p. Vladi-
míra Saitze ke dni 12. 1. 2006
a zároveň schvaluje pověření
funkcí příkazce operace pro ka-
pitolu 01, 02, 03, 08 a zdaňo-
vanou činnost RNDr. Soňu Be-
rouškovou od 12. 1. 2006
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem po-
věření
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Informace  z 14. zasedání
zastupitelstva MČ Praha 21
konaného dne 19.12. 2005

schvaluje

- program 14. zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- rozpočtové opatření č. 46 –
změnu rozpočtu na rok 2005,
a to přijetí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ve
výši 2.400,- Kč na úhradu ná-
kladů při registraci zeměděl-
ských podnikatelů pro kapitolu
09 – Vnitřní správa

- rozpočtové opatření č. 47 –
změnu rozpočtu na rok 2005,
a to přijetí neinvestiční dotace
z MHMP ve výši 48.000,- Kč na
provoz Sboru dobrovolných ha-
sičů v kapitole 07 – Bezpečnost

- rozpočtové opatření č. 48 –
změnu rozpočtu na rok 2005, a to
přijetí neinvestiční dotace ze stát-
ního rozpočtu ve výši 74.200,- Kč
jako zálohu na III. čtvrtletí r. 2005
na úhradu poštovného v souvis-
losti s výplatou dávek státní so-
ciální podpory v kapitole 09 –
Vnitřní správa

- rozpočtové opatření č. 64 –
změnu rozpočtu na rok 2005,
a to přijetí daru na investici ve
výši 120 000,- Kč od Pražské
plynárenské, a. s., na kapitolu
10 – Všeobecná pokladní sprá-
va – pro účely přeložky plyno-
vého potrubí na území MČ Pra-
ha 21 v kapitole 08 – Místní
hospodářství

- rozpočtové opatření č. 65 –
změnu rozpočtu na rok 2005,
a to změnu účelu nevyčerpa-
ných účelových prostředků
z investiční akce „Rekonstruk-
ce chovných rybníků“ (č. akce
7518) v kapitole 02 – Městská
infrastruktura, na investiční akci
„Parkové úpravy a rekonstruk-
ci dětských hřišť“ (č. akce 8540)
ve výši 1 700 000,- Kč v kapi-
tole 04 – Školství

- rozpočtové opatření č. 66 –
změnu rozpočtu na rok 2005,
a to navýšení účelové neinves-

tiční dotace ze státního rozpoč-
tu na výplatu sociálních dávek
ve výši 1 525 000,- Kč v kapi-
tole 05 – Zdravotnictví

- rozpočtové opatření č. 67 –
změnu rozpočtu na rok 2005,
a to poskytnutí neinvestiční do-
tace z rozpočtu hl. m. Prahy ve
výši 267 600,- Kč jako schvá-
lená vratka 100% podílu MČ
Praha 21 na dodatečné dani
z příjmů právnických osob za
roky 1998 – 2004 – v kapitole
10 – Všeobecná pokladní správa

- rozpočtové opatření č. 70 –
změnu rozpočtu na rok 2005,
a to změnu účelovosti části
invest iční dotace ve výši
5 000 000,- Kč z investiční
akce „Výstavba garáž. domu“
(č. akce 8476 ( v kapitole 08 –
Místní hospodářství, na inves-
tiční akci „Výstavba a vybavení
MŠ na Blatově“ (č. akce 7825)
v kapitole 04 – Školství

- rozpočtové opatření č. 71 –
změnu rozpočtu na rok 2005,
a to přijetí účelové investiční
dotace z MHMP ve výši
1 000 000,- Kč na investiční
akci „Parkové úpravy a rekon-
strukce dětských hřišť“ (č. akce
8540) v kapitole 04 – Školství

- rozpočtové opatření č. 72 –
změnu rozpočtu na rok 2005,
a to přijetí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu ve
výši 430 000,- Kč na úhradu ná-
kladů v agendě státní sociální
podpory v roce 2005 v kapitole
09 – Vnitřní správa

- rozpočtové opatření č. 78 –
změnu rozpočtu na rok 2005,
a to uvolnění prostředků ve výši
3 000,- Kč pro Fond ohrože-
ných dětí v kapitole 05 – Zdra-
votnictví z položky rezerva
v kapitole 10 – Všeobecná po-
kladní správa
Nedílnou součástí tohoto usne-
sení jsou tabulky k jednotlivým
rozpočtovým opatřením.

- plnění rozpočtu za 1. – 3. čtvrt-
letí roku 2005 dle tabulky, kte-
rá je součástí tohoto usnesení

- rozpočtová pravidla městské
části Praha 21 dle přílohy, kte-

rá je nedílnou součástí originá-
lu tohoto usnesení

- rozpočtový výhled MČ Praha 21
do roku 2010 dle tabulky, která
je nedílnou součástí tohoto
usnesení

- návrh rozpočtu na rok 2006 dle
přílohy, která je nedílnou sou-
částí originálu tohoto usnesení

- darovací smlouvy pro firmy ZIS-
TA – Jaroš, Miroslav Štěpán,
LACINA – KOUBSKÝ, týkající
se osazení vánočního stromu
v Masarykově parku, Staroklá-
novická 260, parc. Č. 1652, k. ú.
Újezd nad Lesy a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem těchto smluv

- grantový program a podmínky
pro rok 2006

- převod vlastnictví bytové jed-
notky č. 7, Žíšovská 1628, man-
želům Pelnářovým, převod
vlastnictví bytové jednotky
č. 12, Žiželická 1612, manželům
Pipkovým, převod vlastnictví
bytové jednotky č. 22, Rohož-
nická 1609 panu Jaroslavu
Mertovi, a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smluv o převodu vlast-
nictví bytové jednotky¨

- dodatek č. 1 zřizovací listiny
Masarykovy základní a mateř-
ské školy, Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Polesná 1690

- darovací smlouvu č. 98/05
s Pražskou plynárenskou, a. s.,
se sídlem U Plynárny 500, 145 08
Praha 4, a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

- dodatek č. 1 k hospodářské smlou-
vě ze dne 1. 3. 1992, a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem dodatku

neschvaluje

- prodej pozemku č. parc. 1407
v k. ú. Újezd nad Lesy, a záro-
veň ukládá úřadu MČ Praha 21
informovat žadatele

volí

- mandátovou a volební komisi
ve složení: předseda: pan Voňka

     členové: pan Sikač a pan Mach
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- návrhovou komisi ve složení:
předseda: paní Dastychová
členové: pan Dvořák a pan
Brousek

   - členem finančního výboru
paní Moniku Šárovou

bere na vědomí

- plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- rozdělení finančních prostřed-
ků v rámci 2. kola grantového
řízení v celkové výši 100 000,-
korun

souhlasí

- s navrženým postupem a schva-
luje dohodu o narovnání ve věci

pozemku č. parc. 806/3 v k. ú.
Újezd nad Lesy panu Kotlánovi
za cenu 121 410,- Kč MČ Pra-
ha 21 o uznání výlučného vlast-
nictví pana Kotlaby, a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem dohody o narov-
nání a podpisem notářského
zápisu o uznání vlastnického
práva pana Tomáše Kotlaby

- s návrhem změny územního
plánu hl. m. Prahy – Praha 21,
lokalita U Lesa, který podal na
Úřad MČ Praha 21 pod. č. j.
6522/544 dne 20.7.2005 navr-
hovatel Mgr. Miroslav Timura

nesouhlasí

- s návrhy na pořízení změny územ-

ního plánu hl. m. Prahy – Praha 21,
lokalita U lesa, podaných úřadu
MČ Praha 21 pod č. j. 7941/703,
7942/704, a 7943/705 z 21.9.
2005 navrhovatelem CENTRAL
GROUP, a. s.

ukládá

- úřadu MČ Praha 21 doplnit
usnesení ZMČ Praha 21 č. 228
ze dne 19.9.2005 v souladu  se
zápisem návrhové komise tak-
to: Zastupitelstvo MČ Praha 21
volí členem finančního výboru
paní Andreu Vlásenkovou

odvolává

- paní Andreu Vlásenkovou z funk-
ce člena finančního výboru

Stavební úřad MČ Praha 21
Dovolte, abych Vás ve stručnosti seznámil s prací

odboru stavebního úřadu (SÚ) MČ Praha 21.

Stavební úřad zajišťuje výkon státní správy pře-
nesený Statutem hl. m. Prahy ve smyslu zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších předpisů na území celé-
ho správního obvodu Prahy 21, tzn. na území
městských částí: Újezd nad Lesy, Běchovice, Klá-
novice a Koloděje. Je podřízen Magistrátu hl. m.
Prahy a Ministerstvu pro místní rozvoj. V tomto
území provádějí pověření pracovníci SÚ i státní
stavební dohled.

Najdete nás v budově ÚMČ Praha 21, Staroklá-
novická 260, budova A, druhé patro č. dveří 10. –
13.

SÚ Praha 21 v souladu se stavebním zákonem

a platným Statutem hl. m. Prahy:

● provádí územní řízení svěřená Statutem
● povoluje umístění studní
● povoluje nové stavby, změny staveb, vestavby,

přístavby, nástavby
● povoluje informační, reklamní a propagační zaří-

zení o ploše nad 0,6 m 2

● povoluje udržovací práce
● povoluje terénní úpravy a práce
● povoluje změny užívání staveb
● povoluje prozatímní užívání stavby ke zkušební-

mu provozu
● provádí kolaudační řízení
● nařizuje provedení dokumentace skutečného pro-

vedení stavby nebo zjednodušené dokumentace
(pasport)

● nařizuje nezbytné úpravy a zabezpečovací práce
● povoluje příp. nařizuje odstranění staveb
● vykonává státní stavební dohled na stavbách ve

svěřené oblasti
● vede sankční řízení za přestupky občanů a delik-

ty organizací proti stavebnímu řádu
● zajišťuje předklad podaných odvolání odvolacímu

orgánu

Pracovníci  stavebního úřadu Vám v úřed-
ních hodinách ( Po, St 8:00 –12:00, 13:00 -
17:30 a Pá 8:00 –12:00 ) ochotně pomohou při
řešení Vašich problémů se stavební činností.
Nabídku formulářů základních žádostí najdete
na in ternetových st ránkách ÚMČ Praha 21
(www.praha21.cz).

Ing. Jan Kupr
stavební úřad Praha 21
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Rodičům dětí předškolního věku

Vážení rodiče,

zápis Vašich dětí do mateřských škol v Újezdě nad Lesy bude probíhat ve dnech 15. a 16. 3. 2006
(zápis a vyzvednutí přihlášky) a 5. a 6.4. 2006 (vrácení vyplněných přihlášek) od 13 do 17 hodin.

Své dítě přihlašte pouze do jedné mateřské školy. Možnost přijetí i do jiné mateřské školy připište na
přihlášku.

Každá mateřská škola má svůj Den otevřených dveří, kdy mají rodiče možnost v určených hodinách
školu i se svým dítětem navštívit, seznámit se s prostředím, činností a učitelkami.

1. MŠ, Čentická 2222 8. 3. 2006 9:00 – 15:30 hodin
MŠ Sluníčko v ZŠ, Polesná 1690 6. 2. 2006 9:00 – 15:00 hodin
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 1. 3. 2006 10:00 – 16:00 hodin
MŠ Rohožník, Žárovická 1653 22. 2. 2006 9:00 – 12:00 hodin

Hana Kořínková,
referentka školství ÚMČ Praha 21

Zimní údržba místních komunikací
V souvislosti s častými dotazy na způsob zabezpečení zimní  údržby místních komunikací Vás chceme

o této problematice blíže informovat.
Základní právní normou, která ošetřuje tuto oblast, je zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

v platném znění. Obecně platí, že za škody vzniklé uživatelům odpovídá vlastník silnice nebo místní komu-
nikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit. V souladu s § 27 odst.
6 výše uvedeného zákona vydalo hl. m. Praha vyhlášku č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy o vymezení úseků
místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, pro-
tože na nich není provozována osobní linková doprava a jedná se o silnice nepatrného dopravního význa-
mu . Pozměňovací vyhláška č. 35/1999 Sb. hl. m. Prahy ve své příloze vymezuje neudržované  úseky
místních komunikací v městské části Praha – Újezd nad Lesy (dostupná na www.praha-mesto.cz v části
vyhlášky a nařízení). Nutno konstatovat, že se jedná téměř o všechny místní komunikace, na kterých není
provozována MHD. Komunikace, kde je MHD provozována, spravuje Technická správa komunikací.

Rada MČ Praha 21 ve snaze řešit obtížnou situaci se zimní údržbou rozhodla nad rámec svých zákon-
ných povinností a přes velkou finanční náročnost zajistit zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti vlivem
zimních povětrnostních situací v rámci finančních možností MČ. Byla uzavřena smlouva s externí firmou,
která udržuje páteřní komunikace v přibližné délce 40 bkm, včetně držení pohotovosti v noci a dnech pra-
covního volna. Jedná se konkrétně o tyto komunikace:

Severní část :   

1) ul. Nadějovská (Starokolínská-Budčická) 7) ul. Velimská
2) ul. Budčická (Nadějovská- Pilovská)          8) ul. Všenská ( Kynická- Novosibřinská)    
3) ul. Čentická (Pilovská- Polesná)          9) ul. Kynická
4) ul. Hulická (Staroklánovická-Valdovská)  10) ul. Pilovská
5) ul. Soběšínská                                       11) ul. Polesná
6) ul. Valdovská   

Jížní část :    

12) chodník na sídlišti Rohožník ( od trafostanice Žiželická k zdravotnímu středisku)
13) ul. Zlivská                                                                      
14) ul. Lišická                                             20) ul. Račiněveská
15) ul. Chvalečská                                    21) ul. Ochozská ( Starokolínská-Církvická)
16) ul. Velebného                                       22) ul. Polenská
17) ul. Toušická  (Chotěnovská- Velebného) 23) ul. Rápošovská
18) ul. Chotětovská                                    24) ul. Zbyslavská
19) ul. Domanovická                            25) ul. Třebětínská

Odbor OMI
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 Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů
 únor Druhanická x Staroújezdská 4. 2. velkoobjemový odpad

Valdovská x Kynická 4. 2. velkoobjemový odpad
Žehušická x Měšínská 18. 2. velkoobjemový odpad
Starokolínská (u parku) 18. 2. velkoobjemový odpad

 březen Dědická x Ranská 11. 3. velkoobjemový odpad
Rohožnická 11. 3. velkoobjemový odpad
Toušická 25. 3. velkoobjemový odpad
Netušilská 25. 3. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je v odpoledních nebo večerních hodinách.

Co do veklkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…

koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?
Rozhodně NE : stavební odpad, suť

pneumatiky
lednice
autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady
odpad ze zahrady

M. Nejtková - OŽPD

OŽPD

Roční hlášení odpadů – informace pro podnikatele
Ráda bych připomněla podnikatelům  povinnost

zaslat roční hlášení odpadů, které vyplývá ze záko-
na o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Podle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou
povinni původci odpadů a oprávněné osoby v přípa-
dě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg ne-
bezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více
než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok
zasílat každoročně do 15. února následujícího roku
pravdivé roční hlášení odpadů. Hlášení musí obsa-
hovat druhy a množství a způsob nakládání
s odpady a informace o původcích odpadů. Ohlá-
šení se provádí zvlášť za každou samostatnou pro-
vozovnu na tiskopise, který je přílohou č. 20 vyhláš-
ky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění. Tato
vyhláška v § 22 dále upravuje další podrobnosti
o hlášení odpadů. V případě, že se jedná o mobilní

zařízení, provádí se ohlašování příslušnému úřadu
podle místa nakládání s odpadem.

Hlášení se posílá příslušnému obecnímu úřadu
obcí z rozšířenou působností podle místa provozov-
ny. Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Pra-
ha 21 se zasílají roční hlášení, pokud se provozov-
na nachází v katastrech Újezd nad Lesy, Klánovice,
Koloděje a Běchovice.

Formulář ročního hlášení odpadů lze elektronic-
ky stáhnout z Informačního serveru pražské radni-
ce (www.praha-mesto.cz dále kliknout na rubriku ži-
votní prostředí, odpady, zasílání ročního hlášení
o produkci a nakládání s odpady). Nedílnou součástí
formuláře jsou informace o způsobu vyplnění.

Za OŽPD – M. Nejtková
odpadové hospodářství

Oznámení malého zdroje znečišťování ovzduší
Upozorňujeme všechny provo-

zovatele malých zdrojů znečišťo-
vání ovzduší na oznamovací po-
vinnost vyplývající ze zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Dle tohoto zákona se malými
zdroji znečišťování ovzduší rozu-
mí:
● Spalovací zdroje o jmenovi-
tém tepelném výkonu nižším

než 0,2 MW. U těchto zdrojů se
oznamovací povinnost nevzta-
huje na malé spalovací zdroje
do 50 kW včetně a na zdroje
používající jako palivo koks,
dřevo, biomasu, plynná paliva
dostupná ve veřejných rozvod-
ných a distribučních sítích nebo
topný olej s obsahem síry do
0,1 %. Ostatní provozovatelé ma-

lých spalovacích zdrojů jsou po-
vinni zaslat vždy do 15. února
orgánu ochrany ovzduší (pro naši
městskou část je to odbor život-
ního prostředí a dopravy Úřadu
městské části Praha 21) podkla-
dy pro stanovení výše poplatku na
běžný rok.
● Ostatní zdroje znečišťování
ovzduší, kterými jsou jednak za-
řízení s produkcí těkavých or-
ganických látek, zpravidla men-
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Čipovat pejsky ano či ne?
V prosincovém čísle zpravodaje  nás Městská policie Praha

informovala, jaké nové povinnosti mají chovatelé psů od 1.1.
2006.

Dnem 1.1.2005 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška
č. 18/2004 Sb. hl.m. Prahy, která v § 7a říká, že každý chovatel
psa chovaného na území hl.m. Prahy je povinen nechat psa,
který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který
odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo teto-
váním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele prove-
de veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba. Pod-
le článku II, odstavce 2 této vyhlášky toto musí chovatel splnit
nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti výše uvedené vy-
hlášky, tedy nejpozději do 31.12.2005.

Dále do 30 dnů od označení psa je jeho chovatel povinen
přihlásit se do evidence chovatelů psů, kterou vede magistrát
hlavního města Prahy. Přihlášení se provádí pomocí registrač-
ní karty chovatele, jejíž tiskopis nalezneme v příloze vyhlášky
na internetových stránkách: www.praha-mesto.cz, ve složce vy-
hlášky a nařízení pod číslem 18 z roku 2004 nebo ji obdržíme
při čipování  či tetování psa.

Nyní se dostáváme k otázce co je pro chovatele a pejska
lepší, zda čip nebo tetování.

Na doporučení MVDr. Tomáše Vlacha jsme navštívili webo-
vé stránky na kterých odpovídá chovatelům a dozvěděli jsme
se následující:
1. čipování méně bolí, jedná se o jeden vpich na rozdíl od

mnoha vpichů tetovacích jehel;
2. pokud jsou k očipování použity čipy DataMars, které jsou

v jednorázovém sterilním aplikátoru je zajištěna kvalitní asepse;
3. v Praze se cena za čipování vrátí ve slevě 300,- Kč

z poplatku ze psa 2 roky po sobě;
4. tetování u určitého procenta zvířat po čase vymizí, zatímco

čipování je nadoživotí, pokud čip není chirurgicky odstraněn;
5. u odchycených ztracených zvířat je jednodušší přečíst kód

mikročipu čtečkou ze vzdálenosti několika centimetrů vždy
na levé straně krku než u vyplašeného a tím i často agresiv-
ního zvířete hledat často špatně čitelné tetování ve slabi-
nách nebo v některém uchu;

6. u odchycených ztracených čipovaných zvířat, zaregistrova-
ných v Národním registru zvířat je jejich cesta zpět k chova-
teli daleko rychlejší, neboť služba pro zjištění majitele  v Ná-

ší než 0,6 t za rok (nesmí se jednat
o látky karcinogenní, mutagenní,
toxické pro reprodukci a haloge-
nové organické látky) a jednak
zdroje emisí tuhých znečišťují-
cích látek. Provozovatelé těchto
zdrojů znečišťování ovzduší mají
rovněž oznamovací povinnost a
jsou povinni zaslat podklady pro
stanovení výše poplatku na běž-
ný rok vždy do 15. února orgánu
ochrany ovzduší (pro naši měst-
skou část je to odbor životního
prostředí a dopravy Úřadu měst-
ské části Praha 21).

Formuláře pro ohlášení malé-
ho zdroje znečišťování je možné
získat na adrese www.Praha21.cz,

popřípadě na odboru životního
prostředí a dopravy Úřadu měst-
ské části Praha 21.

Současně chceme upozornit
všechny provozovatele malých
zdrojů spalujících tuhá paliva
od jmenovitého tepelného vý-
konu 15 kW nebo spalujících
plynná nebo kapalná paliva od
jmenovitého tepelného výkonu
11 kW na povinnost provést
měření účinnosti spalování,
množství vypouštěných látek
a kontrolu stavu spalinových
cest. Tato povinnost se vztahuje
na všechny zdroje kromě zdrojů
umístěných v rodinných domech,

bytech a stavbách pro individuál-
ní rekreaci s výjimkou případů,
kdy jsou provozovány výhradně
pro podnikatelskou činnost. Měře-
ní může provádět pouze právnic-
ká či fyzická osoba, která má na
toto měření autorizaci. Provede-
ní autorizovaného měření je nut-
né oznámit do 30 dnů od data
jeho uskutečnění orgánu ochra-
ny ovzduší (pro naši městskou
část je to odbor životního prostře-
dí a dopravy Úřadu městské části
Praha 21).

Martina Kopecká,
Ing. Miroslav Zicháček

odbor životního prostředí a dopravy

rodním  registru funguje nepřetržitě a je schopna pomoci
i při ztrátě zvířete v zahraničí;

7. tetované zvíře je zaevidováno v plemenné knize nebo v útulku,
který tetování provedl a vyhledávání majitele je tedy složitější.
Jaké druhy čipů používají veterinární lékaři v našem obvo-

du ( Újezd nad Lesy) jsem se informovala u MVDr. Hoda a MVDr.
Vlacha. Oba čipují čipy DataMars. Při použití těchto čipů je při-
hlášení do Národního registru zvířat zdarma.

Dále jsme zjišťovali, jaké další výhody, kromě již zmiňova-
ných má čipování našich, hlavně psích miláčků,  pro majitele.
V případě, že je nalezen pejsek, který je čipován ( čip přečte
např. veterinář nebo Městská policie Praha) a jehož majitel se
přihlásil do Národního registru zvířat, je kontaktována nonstop
služba  Národního registru zvířat  na tel.čísle 602 611 053, která
obratem vyrozumí chovatele, kde se pejsek nachází a kde si
ho může vyzvednout. Jedná se o rychlé jednání, při němž pej-
sek ani nemusí doputovat do útulku, může tak postupovat kaž-
dý člověk, který pejska najde a naše zkušenosti ukazují, že tak
i lidé postupují. Touto „ rychlou cestou“ ušetří majitel i nemalou
finanční částku.

Odchyt zvířete stojí 500,-Kč, vstupní prohlídka v útulku 80,-Kč,
očipování 350,-Kč. Přivezené zvíře podstoupí 5 denní karanté-
nu, po které je naočkováno - 250,- Kč, u štěňátka se jedná
o 150,-Kč. A v neposlední řadě pak hradí majitel jeho pobyt
v útulku, což činí 50,-Kč na den. Většinu výdajů  ušetříme oči-
pováním a správným postupem při ztrátě.

Co tedy dělat, když se nám pejsek zaběhne a veškeré naše
pokusy  najít ho vyšly naprázdno? V první řadě informovat
o ztrátě útulek pro opuštěná zvířata v Praze Troji - tel.číslo
233 554 242 a Národní registr tel.číslo 602 611 053, dobré je
také předat informaci  Městské pol ic i i  Praha te l .čís lo
283 011 711 nebo 156 ( lidé často upozorňují  policisty na po-
tulující se psy ) a Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 21
( i nás často občané upozorňují ) tel.číslo 281 0 12 911.

A co dělat, když takového pejska najdeme? Rozhodně ho
nenechat u sebe doma bez informování výše uvedených a dou-
fat, že se majitel nějak dozví, že je pejsek u vás. V prvé řadě
se můžeme pokusit ve spolupráci s veterinářem nebo Měst-
skou policií přečíst čip pokud jej pejsek má a pak kontaktovat
Národní registr zvířat. V ostatních případech upozornit Měst-
skou policii Praha tel.číslo 156 nebo přímo odchytovou službu
městské policie- nonstop služba tel.číslo 283 011 711.

Slabochová Dana, OŽPD
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Místní poplatek ze psů
Tento poplatek platí jako obecně závazná vy-

hláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním po-
platku ze psů.

    Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba a
poplatek ze psů platí držitel psa obci (v Praze MČ)
příslušné podle místa trvalého pobytu (fyzická oso-
ba) nebo sídla (právnická osoba).

Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíce.
Poplatek se platí od prvého dne měsíce následující-
ho po dni, kdy nastala skutečnost, která má za ná-
sledek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li
poplatková povinnost během roku, za jednotlivé
i započaté měsíce do konce kalendářního roku se
platí jedna dvanáctina sazby poplatku.

    Přihlásit psa je držitel povinen u správce po-
platku – úřadu příslušné MČ, přihlašovací povin-
nost mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle
zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá. Po přihlá-
šení vydá správce poplatku poplatníkovi evidenč-
ní známku.

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povin-
nost u správce poplatku (podat přiznání k míst-
nímu poplatku ze psů) do 15 dnů ode dne, kdy
nastala skutečnost, která má za následek vznik
poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů
je poplatník rovněž povinen oznámit každou skuteč-
nost, která má vliv na výši poplatku. Při plnění své
ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická oso-
ba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt,
rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Podnika-
telský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatel-
ské činnosti.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
při přihlášení na úřadu MČ?

1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu),
2. doklad o přiznání důchodu, je-li přiznán (nižší

sazba poplatku),
3. doklad o převzetí psa z útulku, je-li z útulku.

Jaké jsou druhy poplatků za psy?

1. Držitel psa na sídlišti:
- za jednoho psa – 1 500,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa – 2 250,- Kč,
- v případě, že jste poživatel invalidního, starobní-

ho, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirot-
čího důchodu,  platba činí:

- za jednoho psa – 200,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa – 300,- Kč.

2. Držitel psa v rodinném domě:
- za jednoho psa – 300,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa – 600,- Kč,
- v případě, že pes je určen pro hlídání objektů,

jehož držitelem je právnická osoba, která je záro-
veň vlastníkem hlídaného objektu, platba činí:

- za jednoho psa – 600,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa – 900,- Kč.

3. Úleva z roční sazby poplatku ve výši 350,- Kč
- bude poskytnuta tomu držiteli, který nechá ozna-

čit psa mikročipem a současně zanést do data-
báze hl. m. Prahy,

- na tuto slevy má poplatník nárok počínaje rokem
následujícím po roce, ve kterém splnil obě uve-
dené podmínky,

- úleva se poskytne započtením při plnění poplat-
kové povinnosti,

- pokud je výše úlevy vyšší než sazba poplatku,
jedná se v konkrétním případě o úplné osvobo-
zení.

4. Splatnost poplatku:
- poplatek je splatný předem, a to nečiní-li více než

600,- Kč ročně, nejpozději do 31. března každé-
ho roku, činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. břez-
na a 31. srpna každého roku,

- poplatek se hradí poštovní poukázkou, kterou
správce poplatku rozesílá před dobou splatnosti
na adresu trvalého bydliště, nebo bezhotovostním
převodem na účet č. 2000709369/0800, VS je při-
dělen úřadem při ohlašovací povinnosti, SS 1341,

- nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správ-
né výši, vyměří MČ poplatek platebním výměrem.
Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo
jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může
MČ zvýšit až na trojnásobek.

5. Osvobození od poplatku za psa:
- držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmoc-

ná a osoba s těžkým zdravotním postižením, kte-
ré byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod,

- osoba provádějící výcvik psů určených k dopro-
vodu těchto osob,

- osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztrace-
né a opuštěné psy,

- osoba, které stanoví povinnost držení a používá-
ní psa zvláštní právní předpis (např. zák. č. 449/
2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších před-
pisů),

- držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v za-
řízeních k tomu určených,

- držitel psa, jimiž jsou delegování diplomatičtí zá-
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stupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li
státními příslušníky cizích států, požívající podle
mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaru-
čena vzájemnost,

- držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR
a městské policii a speciálně vycvičených záchra-
nářských a lavinových psů, pokud mají příslušné
osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných
brigád,

- převzatých z útulků provozovaných na území
hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

6. Kontaktní osoba na Úřadu městské části
Prahy 21:

- pí. Ditta Literová ( tel. číslo – 281012920 ).

Ondřej Štrouf
Ve spolupráci s pí. D. Literovou

RADY OBČANŮM

K dnešnímu rozhovoru jsem si
vybral paní Blanku Exnerovou,
která je předsedkyní místní orga-
nizace Českého zahrádkářského
svazu (ČSZ) v Újezdě nad Lesy.
Paní Exnerová pravidelně přispí-
vá svými články do Újezdského
zpravodaje a i v tomto čísle mů-
žete najít její příspěvek na téma
„Zahrádka v únoru“.

Paní Exnerová, kolik je registro-
vaných členů ČSZ v místní orga-
nizaci Újezd nad Lesy ?

V současné době máme regis-
trováno přibližně 150 členů. Ten-
to počet je v poslední době téměř
konstantní. K většímu poklesu
členské základny došlo před ně-
kolika lety, kdy se zvýšil roční
členský poplatek ze 40 na 100 Kč.
Pro řadu našich bývalých členů to
byla zátěž, kterou už nebyl i
schopni či ochotni  unést. Musí-
me si uvědomit, že členská zá-
kladna je z více než 90% tvořena
lidmi, kteří již mají důchodový věk.
Naši členové jsou  z více než 95%
občany Újezda nad Lesy, ale
máme tady samozřejmě i zástup-
ce přilehlých částí Prahy jako jsou
Klánovice, Běchovice a podobně.

Kde sídlí místní organizaci ČZS?
Naše místní organizace má síd-

lo v ulici Staroújezdská číslo 495.
Máme ve svém vlastnictví objekt,
který nazýváme „Areál snů“.  Po-
stupně jsme jej – i za finanční
dotace z grantů MČ Praha-21 –
rekonstruovali do dnešní podoby.

Tam je naše sídlo a tam se koná
většina akcí, které pořádáme.
Jedná se o objekt, který Jednota
zahrádkářská zakoupila již v roce
1966 a po složitých peripetiích
jsme jej definitivně dostali do své-
ho vlastnictví v roce 1997. Tehdy
nám také bylo přiděleno o popis-
né číslo 495.

Z jakých zdrojů vlastně financu-
jete své aktivity ?

Jedná se především o část vy-
braných členských příspěvků –
bohužel máme nárok pouze na 40
Kč z vybrané stokoruny, zbytek
připadne na nejrůznější odvody,
například do centrály našeho sva-
zu. Druhým významným zdrojem
našich příjmů jsou granty a dota-
ce, které dostáváme od Úřadu MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy. Na-
příklad na rekonstrukci našeho
objektu jsme obdrželi dotaci při-
bližně 100 000 korun. A třetím
zdrojem příjmu jsou dobrovolné
příspěvky od našich členů a ná-
vštěvníků námi pořádaných akcí.
Nemáme zatím žádného oficiální-
ho sponzora a za vstup na námi
pořádané akce nevybíráme vstup-
né.

Co je hlavní náplní činnosti
místní organizace ČZS ?

Na prvním místě bych uvedla
pravidelné pořádání specializova-
ných výstav, na kterých prezentu-
jeme výsledky své práce. Každo-
ročně pořádáme čtyři tematicky
zaměřené výstavy – Velikonoční,

Podzimní, Dušičková a Vánoční.
To jsou akce, které navštěvuje
řada občanů Újezda nad Lesy.

Dále pak je to přednášková čin-
nost - organizujeme přednášky, na
které zveme ty nejlepší odborní-
ky ve své oblasti. Uvedla bych
v této souvislosti především pana
doktora Stanislava Pelešku – to je
náš velký partner, učitel a rádce
současně. Vedle možnosti vy-
slechnout si nejnovější poznatky
k danému tématu mají účastníci
přednášek též možnost diskutovat
o konkrétních problémech. Není
výjimkou, že se taková přednáš-
ka protáhne až na tři hodiny.

Ohromný objem času a odve-
dené práce strávíme udržováním
a zvelebováním našeho objektu
v ulici Staroújezdská. Tam stráví
členové výboru mnoho dní a své-
ho volného času. Každý z nich
pracuje podle svých časových
možností a podle toho, co mu
zdraví dovolí. Jen díky nim je ten
objekt v tak dobrém stavu a já
bych jim za to chtěla opravdu moc
a moc poděkovat.

Aktivní jsme i v oblasti kultury
a cestování. Pravidelně pořádáme
pro své členy a zájemce pozná-
vací zájezdy. Každoročně je to
8-10 zájezdů, a to podle plánu,
který se sestavuje vždy v únoru
příslušného roku. A téměř pokaž-
dé naplníme celý autobus členy
našeho svazu a jejich rodinnými
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příslušníky. A samozřejmě když
zůstane místo, rádi vezmeme
i nečleny.

Pojďme trochu do historie – kdy
v Újezdě vznikl „zahrádkářský
klub“ ?

Ta historie je poměrně dlouhá.
Už v roce 1946 – přesně to bylo
16. října 1946 - vznikla v Újezdě
„Jednota zahrádkářská“, která
měla na své ustanovující schůzi
hned 22 členů.

To znamená, že letos slaví za-
hrádkáři výročí 60 let od svého
založení ?

Ano, letos skutečně slavíme
své šedesáté narozeniny. A připo-
meneme si je na Výroční členské
schůzi naší místní organizace,
kterou připravujeme na měsíc bře-
zen. Samozřejmě rádi přivítáme –
vedle svých členů – i hosty a zá-
jemce o naši činnost.

Paní Exnerová, pojďme teď do
úplně jiné oblasti. Čemu se tady
v Újezdě nejvíce daří ? Na Vyso-
čině mají své brambory – co
máme my ?

Na to není jednoduché odpově-
dět. Záleží, v které části Újezda
bydlíte – jsou místa a zahrádky
kde je velmi kvalitní černozem
i dobré povětrnostní podmínky.
Ale třeba tady u nás na Blatově je
půda mnohem horší a téměř stá-
le fouká silný vítr. V Újezdě se dají
vypěstovat velmi dobrá jablka,
švestky, ořechy, ale viděla jsem
i pěkné broskve a meruňky. Na-
opak klesá zájem o pěstování ze-
leniny – v obchodech je jí dost
a za přijatelnou cenu.

Co byste poradila obyvatelům
Újezda, kteří se sem teprve ne-
dávno př istěhoval i  a nemají
s místními podmínkami žádné
zkušenosti ?

Já bych jim poradila, aby si ur-
čitě nechali udělat odborný rozbor
půdy na své zahrádce. Není to
drahé - stojí to asi 300 korun
a určitě se to vyplatí. A výsledky
rozboru se hodí nejen k rozhodo-
vání jestli zasadit hrušku, švest-
ku nebo něco jiného – ale  při vý-
běru živého plotu a dalších
okrasných prvků zahrady. Podrob-
nosti k tomuto rozboru najdou pří-

padní zájemci v jednom ze star-
ších čísel Zpravodaje, kde jsem
o tom psala.

A ať se nestydí a přijdou se
k nám poradit. Viděla jsem tady už
hodně zbytečně uschlých živých
plotů, které uschly buď „díky“
tomu, že byl zvolen nevhodný
druh rostlin nebo nevhodnému
postupu  při  zasazení.

Zájemci nás najdou pravidelně
každý první pátek v měsíci od
17.00 v naší klubovně v ulici  Sta-
roújezdská.

Paní Exnerová, jaký bude
z pohledu zahrádkáře rok 2006 ?
Je leden, mrzne poměrně dost
a na Prahu máme letos i docela
hodně sněhu. Co můžeme na za-
hrádce očekávat ?

To si skutečně netroufnu od-
hadnout. Já vždycky říkám, že
v lednu a únoru má mrznout
a padat sníh – to je pro zahrádku
jedině dobře !  Ale jaká bude úro-
da to neumím předpovědět.

Děkuji vám za rozhovor a přeji
bohatou úrodu !

Tomáš Vaníček
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Otázky čtenářů
1) Bylo by možné výrazněji označit sídlo Měst-

ské policie v ulici Lomecká ? Např. příjezdo-
vými tabulemi. Kdo to nezná, velmi těžko to
hledá.
Tento podnět předložím na příštím jednání Rady

MČ Praha 21  a předpokládám , že bude odsouhla-
seno lepší označení budovy, ve které sídlí Městská
policie. Samozřejmě,  že informovanost obyvatel je
prvotním zájmem vedení městské části a právě tyto
náměty nám v naší práci pomáhají. V nejbližších týd-
nech se dočkáte nápravy.

2) Proč je takto navržena parková úprava u ryb-
níka Blatov? Koho napadlo umístit lavičky pří-
mo do zeminy, místo toho, aby byla cestička
v těchto místech rozšířena? Takto se tráva
u laviček vydupe a po deštích se zemina roz-
nese do okolí.
Parková úprava u rybníka na Blatově je takto na-

vržena a řešena v souladu s projektovou dokumen-
tací, která byla na tento park zpracována. Osobně
se domnívám, že park se povedl a mám v tomto pří-
padě velmi příznivé ohlasy ze strany obyvatel. Ne-
myslím si, že Vámi uváděný problém, jak ho vidíte
vy, je zásadní. Upozorňuji na fakt, že se jedná o spor-
tovní rybník a rekreace v tomto prostoru je navrže-
na tak, aby se obě tyto sféry využití skloubily a nena-
rušovaly se navzájem. Předpokládám, že bylo záměrem
projektantů (specialistů na rekonstrukce vodních
ploch a přilehlých prostor) přesně tohoto dosáhnout.

3) Je nějaký plán jak řešit nevyhovující situaci
s parkování kolem pošty ? Auta tam často stojí
v křižovatce nebo brání průjezdu jiných vozidel.
Neutěšený stav parkování u pošty je mi znám

a musím konstatovat, že máte pravdu. Problém je
v tom, že to, co uvádíte, není problémem zpracování
nějakého plánu, neboť není ani možné podobný plán
ve stávající lokalitě zpracovat, a to vzhledem k mini-
málnímu prostoru, který je v daném místě k dispo-
zici. Problém je v neukázněnosti řidičů. To, co uvá-
díte, je pravda, ale nicméně jste přesně popsal

dopravní přestupek, a to jak stání v křižovatce, tak
nemožnost průjezdu ostatních motorových vozidel.
Učiním opatření ve smyslu doporučení Policii ČR
a dám úkol Městské policii, aby v tomto místě více
zvýšila svoji aktivitu a řidiče začala více pokutovat
za tyto prohřešky. Místo, které si pošta pro svoji pro-
vozovnu vybrala, je od začátku velmi diskutované,
a to zejména vzhledem k jeho dostupnosti. Už jsem
ale mnohokrát zdůrazňovala fakt, že městská část
nemůže určovat, kde a kdo bude svojí činnost pro-
vozovat, a navíc je zde zásadní fakt, že v současné
době zde není jiný vhodný objekt pro umístění poš-
ty. Předpokládám, že v dnešním tempu rozvoje obce
se najde investor z řad soukromého sektoru a zain-
vestuje na našem území objekt nebytových prostor,
který by tento stav zlepšil. Ale i v tomto případě je
pak plně na ředitelství pošt, zda zváží možnost pře-
sunutí své pobočky. Pokud tento stav nastane, budu
velmi ráda iniciovat žádost naší městské části o pře-
stěhování pošty do více dostupné lokality.

4) Má již městský úřad nějakého (stálého nebo
smluvního) avizovaného architekta, který by se
podílel na rozvojových plánech a především
pak oživení centra Újezda ?
Úřad MČ Praha 21 opětovně vypsal výběrové ří-

zení na přijetí pracovníka v oboru architekt urbanis-
ta, ale bohužel se vůbec nikdo nepřihlásil. Důvodem
je podle mého názoru fakt, že státní správa není
schopna plnohodnotně finančně odměnit takového
specialistu. V současné době tak úlohu koncepční-
ho rozvoje plní komise koncepce a rozvoje a jako
poradní orgán Rady MČ Praha 21 funguje kvalitně,
a to i zejména z toho důvodu, že v ní pracují přede-
vším odborníci z řad architektů a občané, kteří pra-
cují v oboru stavebnictví i v oblasti životního pro-
středí. Zároveň byla uzavřena smlouva s firmou
zastupující statutární orgán v územních a staveb-
ních řízeních, která má za úkol v průběhu těchto ří-
zení tlumočit požadavky městské části v jednotlivých
případech  v souladu z možnostmi , které zákon sta-
noví účastníkům řízení.

Na otázky odpovídala
Andrea Vlásenková – starostka

A na závěr připomínáme ještě složení výboru místní organizace ČZS, který byl zvolen v roce 2004 a má
pětiletý mandát :
Blanka Exnerová – předkyně, Vladislav Dvořák – místopředseda, Karel Procházka – jednatel,
Blanka Líznerová – pokladník, Miroslav Nohejl – správce skladu, Zdeňka Nohejlová – matrikářka,
Antonie Doktorová – zapisovatelka, Vítězslav Lízner, Jitka Vacková – kultura,
Petr Mach – kultura, Jiří Trenda, Marie Hrdá,
Josef Hrdý, Jiří Lefner, Jiří Němec

ROZHOVORY S LIDMI
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KULTURA

Újezdské muzeum informuje
Poslední výstava v muzeu v r. 2005, na níž vysta-

vovali své obrazy a výtvarné objekty známý újezd-
ský malíř František Kollman a jeho host Martin Škal-
da, byla na přání mnoha návštěvníků prodloužena
až do 21.1. 2006. Je potěšitelné, že mimo zájem
o vystavené obrazy si někteří návštěvníci objednali
zhotovení obrazů podle svých představ a přání – sa-
mozřejmě ve shodě s výtvarným názorem umělců.

Pro 1. pololetí r. 2006 připravuje muzejní rada
dvě výstavy.

Na první, která bude realizována ve spolupráci s úřa-
dem MČ, chceme ukázat práci zastupitelstva
i všech odborů úřadu MČ. Návštěvníci výstavy tak
dostanou možnost seznámit se s tím, kdo a jak je
zastupuje při realizaci volebních plánů v současnosti
a dále s plány, jak by měl veřejný život MČ vyvíjet
v nejbližších letech.

Zahájení výstavy bude v muzeu (v budově Ma-
sarykovy ZŠ, Polesná 1690) v sobotu 11. března
v 10:00 hodin.

Upozorňujeme, že vstup na všechny výstavy
muzea je zdarma.

Druhou výstavu chceme věnovat výtvarné tvorbě
újezdských dětí a mládeže.

Při této příležitosti bude vyhlášena soutěž na před-
běžné téma „Újezdské děti malují svoji rodinu,
svůj dům, byt i obec“. Mládež bude moci vystavit
některé své práce z rozličných oborů své výtvarné
činnosti. Podmínky soutěže, kterou vypíšeme ve spo-

lupráci s dalšími institucemi, budou uveřejněny
v březnovém čísle Újezdského zpravodaje, na ško-
lách a v muzeu.

Protože nám zejména v poslední době věnovala
řada občanů mnoho fotografií, pohledů, písemných
dokumentů atd., budeme moci otevřít stálou expo-
zici muzea.

Zvlášť bych chtěl poděkovat p. Milanu Zemanovi,
který věnoval našemu muzeu další desítky plakátů,
pozvánek, programů a fotografií z divadelních před-
stavení, koncertů a estrád ochotníků v Újezdě nad
Lesy a Nové Sibřiny z let 1928 – 1958. Protože na
většině plakátů i programů jsou uvedena i jména
účinkujících, získali jsme tak jedinečný doklad
o kulturním životě jednotlivých konkrétních občanů
i celých rodin.

Pokud chcete poskytnout obdobné materiály, bu-
deme vám velmi vděčni. Když si je budete chtít za-
chovat v rodině, stačí nám, když si je budeme moci
okopírovat.

Obzvláště oceňuji dar slečny Radky Šancové, kte-
rá nám věnovala jeden výtisk své bakalářské práce
na fakultě humanitních studií UK „Vztah obyvatelstva
pražské městské části Újezda nad Lesy k životnímu
prostoru“. Práce vznikla na základě studia újezd-
ských kronik  i rozhovorů s vybranými typy obyvatel.
Dala tak krásný podnět dalším budoucím studentům,
aby využívali jak při volbě tematů i jejich zpracování
prostředí, které je jim důvěrně známé a které je po-
měrně málo probádané. Poslouží zároveň i řadě
občanů, kteří mají hlubší zájem poznat prostředí,
ve kterém žijí.

PhDr. M. Schmidt
předseda MR ÚMČ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAMINY Z ÚJEZDSKÉ ROVINY
POŘÁDAJÍ VE SPOLUPRÁCI

S RESTAURACÍ BLATOV A MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 21

MAŠKARNÍ MAŠKARNÍ MAŠKARNÍ MAŠKARNÍ MAŠKARNÍ      REJREJREJREJREJ
KDY: 26. ÚNORA 2006

OD 15.00 DO 17.00 HODIN
KDE: RESTAURACE BLATOV

PROGRAM

15.00 – 15.45 HODIN: REJ MASEK, TANEC, TOMBOLA
15.45 – 16.15 HODIN: VYSTOUPENÍ  KEJKLÍŘE VOJTY VRTKA
16.15 – 17.00 HODIN: SOUTĚŽE, TANEC

PŘEDPRODEJ
KDY: OD 6. 2. 2006 DO 24. 2. 2006
KDE: DÁRKY PODROUŽEK ( NA KŘIŽOVATCE )

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
VZHLEDEM K OMEZENÉ KAPACITĚ SÁLU V RESTAURACI BLATOV

BUDE VSTUP MOŽNÝ POUZE NA PLATNOU VSTUPENKU.
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ZE ŠKOLY

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,

na Masarykově základní škole v Újezdě
nad Lesy působí Klub rodičů (zástupců tříd
1. a 2. stupně), který se setkává jednou za
měsíc a účast v něm je dobrovolná. Bohu-
žel zájem o záležitosti školy, které se zde
probírají, je malý i přes to, že by diskuse
o problémech a jejich řešení mohly být pří-
nosem jek pro školu, tak pro rodiče. Ideální
by bylo, kdyby každá třída měla svého zá-
stupce.

Klub rodičů by rád pravidelně informoval
veřejnost Újezda nad Lesy o aktivitách 1.
stupně ZŠ, kterých není málo.

Chtěli bychom poděkovat paní učitelkám
a vychovatelkám na 1. stupni, které kromě
své každodenní práce – vzdělávání žáků
a odpolední družiny, obohacují život našich
dětí návštěvami divadel, kin, koncer tů
a muzeí. Jezdí s nimi na ozdravné pobyty
a školní výlety, přičemž tyto aktivity nejsou
samozřejmostí jejich náplně práce. Paní uči-
telky a vychovatelky Masarykovy školy se
s dětmi v měsíci prosinci 2005 zúčastnily
těchto akcí.

Ve škole Vánoční zpívání
Den otevřených dveří

Divadlo u Hasičů Mrazík,
Půjdem spolu do Betléma

Koncert Poutníci
Divadlo ve škole Pohádky světla a tmy
Kino Max Ze života hmyzu
Exkurze Národní divadlo,

vánoční Hrádek u Nechanic,
Planetárium

Družina předvánoční návštěva
Příbrami, důl sv. Anny,
muzeum Hornický domek

Na závěr bychom chtěli vyslovit poděko-
vání všem paním učitelkám a vychovatel-
kám 1. stupně Masarykovy základní školy,
které připravily s dětmi pro újezdskou ve-
řejnost dne 21.12.2005 Den otevřených
dveří a tradiční „Vánoční zpívání“. Děti za
doprovodu kytar zazpívaly české, anglické
a německé koledy a zahrály na flétny. Před-
vánoční nálada pak pokračovala prohlídkou
vánočně vyzdobených prostor školy. Toho
využili především předškoláci a jejich rodiče.

Klub rodičů a přátel školy
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ZE ŠKOLY

Zprávičky z naší školičky
Tak už jsme zase o rok starší.

Je čas bilancování a my měříme
centimetry, o které naše děti od
září poporostly a s radostí pozo-
rujeme pokroky, které udělaly.
I mateřská škola se mění před oči-
ma. Objednali jsme nový nábytek
do obou šaten a do celého první-
ho oddělení a na zahradě přibyly
dvě krásné dřevěné houpačky.
Paní kuchařky si moc chválí nový
konvektomat, ve kterém vaří ne-
jen tradičně dobře jako od mamin-
ky ale navíc o hodně zdravěji. Na
zahradě děti uklouzaly bobovou
dráhu a postavily sněhový hrad,
takže se mohou dosyta vyřádit.
Pro všechny nové zájemce, rodi-
če i s dětmi, pořádáme ve středu

1. března od 10.00 do 16.00 hod.
den otevřených dveří, na který
Vás srdečně zveme.

Zápis do naší mateřské školy je
ve stejném termínu, jako v ostat-

ních mateřských školách, a to  ve
středu a ve čtvrtek 15. a 16.
března od 13 do 17 hod.

Marta Kubová
MŠ Sedmikráska

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
„pohodová škola, která vzdělává a baví“

Před Štědrým dnem, přesněji ve středu 21.12. 2005 se na nádvoří základní školy uskutečnilo tradiční
vánoční zpívání.

Žáci 1. stupně zazpívali česky, anglicky a německy za doprovodu paní učitelky Pincové a jejího hudeb-
ního kroužku. Společně s dětmi si oblíbené vánoční koledy zazpívali i přítomní diváci.

Poté si všichni prohlédli vyzdobené učebny a prostory školy, kde rodiče i prarodiče obdivovali dětské
výrobky a barevnou, veselou školu, kde se děti nejen učí, ale i baví.

Václav Stejskal,  žák 9. b

Zápis prvňáčků
K zápisu do 1. ročníku ZŠ na

školní rok 2006/07 konanému ve
dnech 19. a 20. 1. přišlo 135 dětí,
z toho 25 rodičů žádá
pro své dítě o odklad
školní docházky.

DODATEČNÝ ZÁPIS
je možné telefonicky
dohodnout se zástupky-
ní ředitele pí Vackovou
na tel. č. 28197 0653 -
101.

V příštím čísle přine-
seme o zápisu rozsáh-
lejší zprávu očima žáků.

H. Jančová

První zasedání školské rady

při Masarykově ZŠ
Dne 17. ledna 2006 se uskuteč-

nilo 1. zasedání školské rady ( dle
čl. 7 , § 167 č. zákona 561/2004
Sb. ). Školská rada je orgán, kte-
rý umožňuje voleným členům po-
dílet se na správě školy.

Přítomni byli zvolení zákonní zá-
stupci žáků M. Hartman a E. Stejska-
lová, zástupci pedagogických pracov-
níků školy I. Krčilová a L. Najmanová,
dále pak M. Tomaidesová, která byla
jmenována městskou částí Praha 21.

Školská rada zvolila předsedou
pana M. Hartmana a přijala jedna-
cí řád.




