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Odbor životního prostředí a dopravy
MČ Praha 21

DUBEN, měsíc bezpečnosti na silnicích a Dne Země
vyhlašuje poslední

SBĚR VÍČEK OD PET LAHVÍ
p r o ZO Č S O P N y c t a l u s
1. Víčka od pet lahví sbíráme do nádoby umístěné na ÚMČ Praha 21,
v přízemí budovy.
2. Pro žáky Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy vyhlašujeme
SOUTĚŽ ve sběru víček. Termín odevzdání do 17. dubna.
Víčka se budou vážit.
Kontaktní osoba:
M. Švejnoha: 281 012 943, e-mail: martin.svejnoha@praha21.cz
Cena: Prvním

třem třídám bude zajištěn výlet.

Vyhlášení výsledků bude probíhat dne 23. dubna
na Multifunkčním sportovišti.

ZO ČSOP Nyctalus
se zabývá ochranou netopýrů,
zejména péčí o nalezené
netopýry na území Prahy
a chovem hendikepovaných
netopýrů za účelem širšího
vzdělávání veřejnosti.

Sdružení můžete také finančně
podpořit na účtu kampaně
SOS Netopýr
č. 2300387832/2010
u Fio banka, a.s.
Více na www.nyctalus.cz .

Úřad městské části Praha 21 hledá nové
kolegy/ kolegyně do svého týmu.
Nabízíme tyto volné pozice:
- Referent/ka občansko – správního odboru
(občanky, pasy)
- Správce informačních a komunikačních
technologií (IT pracovník/nice)
- Sociální pracovník/nice (OSPOD)
- Referent/ka odboru životního prostředí
a dopravy (referent/ka pro dopravu)
- Referent/ka finančního odboru (ekonom/ka)
- Pracovník údržby
Pozice jsou vhodné i pro absolventy, rádi nového
kolegu zaučíme.
Čeká Vás perspektivní, dynamické a přátelské prostředí
malého úřadu, kde se potkáte jak s kompletní státní
správou, tak samosprávou. Ze zaměstnaneckých
benefitů nabízíme např. pružnou pracovní dobu,
25 dnů dovolené, 5 dnů „zdravotního volna“, osobní
konto zaměstnance ve výši 5 000 Kč, stravenky
v hodnotě 100 Kč a další benefity.
Všechny pozice naleznete na našem webu v sekci
„volná místa“, www.praha21.cz/nabidky-prace
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Milí sousedé,
zima nadobro vzdala svůj boj i v Újezdě a po dlouhé
době jsme zažili období bez sněhové nadílky. Když se
ohlédnu za únorem, musím konstatovat, že byl plný
zajímavých akcí, na kterých jsme se potkali a společně
si je užili. Jednou z nich byla i výroční schůze našeho
Klubu aktivních seniorů. Akci jsem navštívil a velmi
mě potěšila diskuze se seniory a jejich postřehy z
každodenního života. Na vše jsme se snažili s paní
místostarostkou odpovědět a zároveň uvést některé
domněnky na pravou míru. Senioři teď již vědí, že některé věci nemají řešení,
protože ne všechny neoplocené pozemky jsou v majetku či správě naší MČ.
Trápilo je například osvětlení na Rohožníku od Alberta ke zdravotnímu
středisku. Nás trápí také, ale bez vlastnictví těchto pozemků osvětlení
nevybudujeme a není šance tento stav momentálně změnit. Věřím, že se
podaří městu pozemky odkoupit. Jednání v této věci probíhají. Co ale řešení
má, jsou zastávky Rohožnická a Blatov, kde chceme strhnout nevkusné
přístřešky a nahradit je něčím novým a modernějším.
Podařilo se nám celkově pokročit v jednání s TSK o kvalitě zastávek v Újezdě.
Budu rád, pokud některé opravíme alespoň do stavu, kdy na ně bude možné
vstupovat bez nebezpečí zranění a nebudou naprosto tragické. Z diskuze
pamětníků vyplynulo, že například zastávka Újezd nad Lesy je neřešena
snad historicky. Když jsme u MHD: náš plán na dovedení linky autobusu
ke hřbitovu a do oblasti Zaříčanské trvá. Propojení této oblasti směrem k
nádraží zde jednoduše chybí. ROPID nyní zjistí možnosti a kapacity.
Navštívil jsem jednání školské rady, kde se probírala ranní situace před 1.
stupněm ZŠ. V návrhu jsou nyní určité možnosti řešení. Jednou z nich je
zvětšení kapacity parkování K+R u školy, které se tak osvědčilo. Zároveň
bude provedena analýza provozu v kritickém čase od 7:10 do 7:35.
Bezpečnost našich dětí je pro nás jednou z priorit, a proto je nutné věc řešit
bezodkladně.
Sešel jsem se na radnici se zástupci mladých nadšenců, kteří pravidelně
navštěvují náš skatepark a zajímal se o jejich pohled, jaký by měl být
skatepark do budoucna a co jim tam chybí. Kromě lepšího osvětlení ramp
by se prý hodilo nějaké uzamykatelné zázemí. Nabídli nám pořádání osvěty
v rámci bezpečnosti pro začínající jezdce. Zároveň jsme společně vymysleli
zajímavou akci, která by měla proběhnout v půlce dubna. Jsem rád, že berou
skatepark za svůj a sami mají snahu v místě udržovat pořádek. Takováto
spolupráce mě těší.
Rozběhl se nám participativní rozpočet. Přinese nám všem možnost přímo
ovlivnit podobu veřejného prostoru. V pilotním projektu se uvolnila celková
částka 400 tisíc Kč a jsem osobně zvědavý, jaké krásné projekty budou
představeny a kdo nakonec získá největší podporu. O vítězi budete sami
rozhodovat. Následně budou vítězné projekty realizovány v co nejkratší
době dle náročnosti. Motto „Měníme Újezd“ je příznačné, a pokud se projekt
osvědčí, bude možné pro příští ročníky vyčlenit více peněz.
Rád bych se ještě okrajově dotknul tématu stromů. Po vichřicích se některé
stromy staly nebezpečné, a tak bylo nutné je skácet. Rozhodně odmítám
fámy, že takto jednáme účelově. Máme naopak v plánu výsadbu většího
množství stromů, které budou plnit částečnou clonu pro budoucí výstavbu
přeložky I/12. Stromů není totiž nikdy dost.
Přeji vám pohodový březen a krásné, provoněné jarní dny plné pohody, milí
Újezďáci.
Milan Samec
Váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady

Rada se rozhodla znovu se připojit k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“. 10. března tak bude
na úřadě vyvěšena vlajka Tibetu.
Touto kampaní vyjadřujeme symbolickou podporu tibetskému národu
a připomínáme si 61. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci. V sobotu 22. 2. se i v Újezdě konal tradiční masopust, na který rada schválila
dar ve výši 15 tisíc Kč.
Magistrát nás požádal o spolupráci
na přípravě „Plánu rozvoje sportu
v hl. m. Praze“ a náš odbor školství
připravil materiál, který může sloužit
jako podklad pro zpracování tohoto
plánu. Součástí materiálu je analýza stavu sportu a volnočasových
aktivit v MČ a priority z této oblasti
v příštích letech. Rada tento materiál
vzala na vědomí.
Rozpočet naší MČ na rok 2020 byl
schválen již loni v prosinci, nicméně až poté jsme byli informováni,
že nám Zastupitelstvo hl. m. Prahy
schválilo i mimořádný příspěvek
ve výši 2 170 000 Kč na úhradu nákladů spojených s územním řízení stavby přeložky I/12 Běchovice – Úvaly.
Vedli jsme o tom s magistrátem jednání již na podzim, následně jsme
doplnili i písemnou žádost. Jsme
rádi, že se jednání podařila a mimořádné prostředky jsme získali. Nyní
je tedy třeba, aby naše zastupitelstvo
celý opravený rozpočet schválilo, a
to včetně tohoto mimořádného příspěvku. Rada nový návrh vzala na
vědomí tak, aby se mohl schválit na
březnovém zastupitelstvu.
Rada také projednala připomínky
k návrhu obecně závazné vyhlášky
regulující provozování hazardních
her na území hl. m. Prahy, kterou
magistrát chystá. Naše zastupitelstvo
loni schválilo nulovou toleranci, proto rada odeslala připomínky k návrhu i s tím, že požadujeme nulovou
toleranci hazardu technických
i živých her na našem území. Nicméně se rada shodla, že nepovažuje za šťastné, aby byl zaveden plošný zákaz technických her na celém
území hl. m. Prahy. Každá městská
část by měla mít v rámci své samostatnosti možnost zvolit si sama, zda
chce provozování technických her zachovat nebo ne.
Městská část loni získala dotaci
na rekonstrukci toalet v budově
úřadu, proto proběhlo výběrové řízení na tuto opravu, které vyhrála firma Jílek Stavby s.r.o. Rada vítěznou
firmu schválila.
Již v minulém čísle ÚZ jsme informovali, že pro letošní rok spouštíme pilotní projekt participativního rozpočtu. Rada schválila jeho pravidla,
více informací najdete na str. 6.
Rada MČ Praha 21

4

Ukliďme Česko, ukliďme Újezd

MČ Praha 21 se přidala k celostátní akci „Ukliďme Česko“, která proběhne
4. dubna. Letošní zima se vyznačovala téměř jarním počasím, ale i tak po návštěvnících i obyvatelích naší městské části, neukázněných chovatelích pejsků
a koníků, následkem silných větrů a i přičiněním neukázněných řidičů je třeba
náš Újezd uklidit, aby se nám v něm lépe dýchalo a žilo. Je ale třeba dbát na
to, aby se neuklízelo jedno místo několika spolky a občany, ale aby úklid byl
zajištěn po celém území. Prosím všechny spolky a politické strany, aby nahlásily panu Martinu Švejnohovi buď prostřednictvím emailu: martin.svejnoha@
praha21.cz nebo telefonicky (281 012 943) místo, kde plánují úklid provádět.
Je možné objednat rukavice a pytle, které následně s odpadky úřad odveze.
V dubnovém ÚZ zveřejníme místa, kde se bude uklízet, aby se mohli připojit
i další naši občané a jejich děti. Právě mladá generace je našimi pokračovateli
a je třeba, aby si vážila míst, kde žije, a chránila životní prostředí, které k životu
potřebujeme my i další generace.
Pozvánky na úklidové akce spolků naleznete v rubrice Spolky.

Anketa k ohňostroji

Hana Pelčáková

Záhy po novoročním ohňostroji došlo na Facebooku místy až k vášnivé diskusi. Kvůli hluku, stresování zvěře apod. Jelikož mám přístup do dvou ze tří diskusních skupin týkajících se Újezda, dotázal jsem se členů skupin formou ankety na jejich postoj. Během tří dnů se zapojilo necelých 250 členů z celkového
počtu 1400. Odhadem tak šlo o cca 2,3 % obyvatel Újezda. Zde je výsledek:
Zhruba 60 % hlasujících si přeje obdobný ohňostroj i za rok, 15 % by ale uvítalo
snížení hlučnosti. Téměř 11 % požaduje důsledné vymáhání zákazu odpalování efektů mimo dny 32. 12. a 1. 1. Nahradit výbuchy raději hudební kulisou
by uvítala něco přes 4 % sousedů. Zcela nahradit ohňostroj například videomappingem chtěla necelá 2 % a úplně ohňostroj zakázat si přálo skoro 9 %
hlasujících.
Část diskutujících je v obou skupinách a hlas bylo možné přidělit i více otázkám. Určitý počet členů facebookové komunity proto tak hlasoval. Anketa byla
především orientační, leč určitý přehled přinesla.
Odpověď na zachování ohňostroje v obdobném provedení i za rok mírně převýšila všechny ostatní odpovědi dohromady, které si příště přály méně hluku,
videomapping, raději hudební kulisu nebo úplný zákaz ohňostroje. Cca v poměru 60 % ku 40 %.
Skupiny příznivců a různých variant odpůrců ohňostroje sice nejsou stejně velké, ale ani jedna není velikostně zanedbatelná. Závěru ankety by proto za necelý rok nejvíce vyhovoval obdobný ohňostroj, ovšem korigovaný co do hlučnosti a s přihlédnutím ke komentářům na Facebooku. Například pokud jde
o ochranu zvěře, přírodu či životní prostředí. Je proto dobré se chystat již nyní,
protože se zdá, že ohňostroje odpalované profesionály na okrajích metropole
připravovaná magistrátní „pyrotechnická“ vyhláška zakazovat nebude.
Petr Duchek

Rohožník: magistrát odkoupí
pozemky od ČD

Na sídlišti Rohožník chybí u spojovacího chodníku mezi zastávkou MHD
a zdravotním střediskem dlouhé roky veřejné osvětlení. Důvodem, proč se
dosud nepostavilo, je vlastnictví daných pozemků. Ty totiž patří Českým drahám a bez jejich souhlasu zde hl. m. Praha nemůže nic zrealizovat. „Proběhla
celá řada jednání. Ukázalo se, že jedinou možností je odkup pozemků hlavním
městem Prahou, a právě k tomu nyní vývoj směřuje,“ říká starosta Milan Samec. Tento krok loni v prosinci odsouhlasila Rada MČ Praha 21. Až poté, co
pozemky budou ve vlastnictví hl. m. Prahy, případně budou svěřeny do správy
MČ Praha 21, může začít příprava dalších kroků. Odkup pozemků pomůže nejen lepší údržbě celé lokality, ale i možným investicím – např. právě do osvětlení. „Jsme sice teprve na začátku procesu, ale posouváme se dál. Věřím, že se
věc podaří,“ dodává starosta.
Helena Šmídová

Vítání občánků

Kalendárium na březen

V dubnu starosta MČ Praha 21 Milan Samec opět slavnostně přivítá nejmladší občánky
Újezda nad Lesy. Slavnostní uvítání se bude konat v obřadní místnosti Úřadu MČ Praha 21
v dopoledních hodinách.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se se svými novorozenými dětmi tohoto obřadu,
aby se nejpozději do 10. 3. ozvali na níže uvedený kontakt a uvedli:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů
Vítání občánků se bude týkat dětí narozených v období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. Rodiče
dětí obdrží pozvánku s přesným datem a místem konání této akce.
Vyřizuje: Odbor občansko správní, Staroklánovická 260, Praha 9-Újezd nad Lesy,
Bc. Martina Orlíková, tel: 281 012 951, e-mail: martina.orlikova@praha21.cz
Žádné formuláře nejsou třeba, poplatek se nevybírá.
Odbor občansko správní

Pravidla parkování

Správně zaparkovat v ulici dělá některým řidičům problém. Často se mi stává, že projíždím mezi nevhodně zaparkovanými vozidly v našich ulicích a jak se říká, „je to o zrcátka“.
Co když zrovna k vám budou potřebovat zajet hasiči nebo záchranka a přes nevhodně
zaparkovaná vozidla se k vám nedostanou včas? Správně zaparkovat je někdy pro řidiče dost zapeklité. Každý si myslí, že může parkovat, jak se mu zlíbí, ale není tomu tak.
Při špatném parkování vám hrozí pokuta, až 2 000 Kč, botička i odtah vozidla, což je ještě
dražší.
Jak to tedy je s parkováním? Základní pravidlo zní, že v ulici smíte parkovat jen po směru
jízdy, tedy vpravo, a to co nejblíže k okraji vozovky. Jen v jednosměrné ulici si můžete
dovolit zaparkovat na obou stranách. V každém směru jízdy musí zbýt 3 metry vozovky.
V obousměrné ulici je to tedy 6 m a v jednosměrné ulici logicky postačí 3 metry. A naopak nesmíme parkovat ve vzdálenosti kratší než 5 m před přechodem pro chodce
nebo přejezdu pro cyklisty či před zastávkou, dále ve vzdálenosti kratší než 5 m před
hranicí křižovatky a 5 m za ní. Buďte slušní a nebraňte ostatním ve výjezdu z pozemků, garáží a z řady. Ještě bych rád podotkl: pokud parkujete v úzké ulici po pravé i levé
straně, zamyslete se nad tím, zda tam projedou nejen popeláři, ale především hasiči
a záchranka. Mohli by zrovna jet i k vám.
Zdeněk Růžička

POZVÁNKA
na setkání občanů
k slavnostnímu připomenutí

170. výročí narození

Újezd nad Lesy: krajina pro život
zve na

prvního československého

Setkání za Rohožníkem

prezidenta T. G. Masaryka

Seznámení s projektem revitalizace

Koná se v pátek 6. března 2020
ve 14 hodin
u pomníku v parku před školou.
O jeho osobnosti promluví
pan PhDr. Miloš Schmidt.

izolační zeleně a jeho další
perspektivou.
Vítáme všechny dobré nápady,
přijďte!

5. března 2020

 “Věrni zůstaneme!“

od 17 hodin

Zve vás výbor základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
a ÚMČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

u Rákosníčkova hřiště
Rohožník

4. 3. Vernisáž obrazů
Jana Severy,
Café galerie Zelený
dům, od 18 hod.
5. 3. Setkání k revitalizaci
lesíku na Rohožníku,
viz str. 5
5. 3. Prevence bezpečí –
přednáška, viz str. 28
6. 3. Vzpomínkové setkání
k výročí TGM, v parku
u školy, od 14 hod.
7. 3. Výroční členská
schůze zahrádkářů,
jídelna ZŠ Polesná,
od 14 hod.
7. 3. Výroční členská
schůze rybářů,
klubovna MO ČRS,
od 14 hod.
10. 3. Den otevřené výuky
v ZŠ, viz str. 2
13. 3. Korálková dílna,
viz str. 15
18. 3. Filmový klub
– Parazit,
divadelní sál
Masarykovy ZŠ,
od 18 hod.
21. 3. Sousedský ples,
viz str. 28
23. 3. Infoschůzka
k participativnímu
rozpočtu,
Polyfunkční dům,
od 17 hod
26. 3. Vycházka na Karlov
a Albertov, pořádá
SPCCH, viz str. 28
26. 3. Eva Kriz Lifková –
šansony,
Café galerie Zelený
dům, od 18 hod.
27. 3. Vycházka
na Vyšehrad,
sraz v 10:30 hod.
u východu z metra
C-Vyšehrad,
pořádá KAS
28. 3. Velikonoční
keramická dílna
Polyfunkční dům,
od 10 hod. viz str. 15
28. 3. Skautský ples
viz str. 26
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Participativní rozpočet
aneb Měníme Újezd
V rámci pilotního participativního rozpočtu se podle
návrhů občanů Prahy 21 rozdělí 400 tisíc Kč. O výši
rozhodli zastupitelé v rámci schvalování rozpočtu MČ
Praha 21 loni v prosinci. Realizace vítězných návrhů
proběhne během letoška a roku 2021.
Rada MČ Praha 21 schválila pravidla pilotního participativního rozpočtu, jimiž se celý proces bude řídit. První fáze
poběží od 2. března do 30. dubna. V pilotní verzi nebudou
projekty nijak zásadně omezovány. Může se jednat o malý
projekt ve formě nových laviček nebo i větší projekt v hodnotě až 400 tis. Kč.

Jaké projekty je možné předkládat?
Projekty se mohou týkat různých oblastí života od sportu, relaxace, životního prostředí až po bezpečnost. Chybí vám veřejná pumpička na kola, mlatová cesta, hřiště
pro pétanque, nájezdy na chodníky, stromořadí, parková
úprava vybraného místa, veřejné grilovací místo, lavička
k sousedskému posezení či něco jiného? Pak máte ideální
příležitost věc napravit. I drobnosti mohou hrát v životě
Újezda velkou roli.
Nastavená pravidla projekty určitým způsobem omezují,
bez pravidel však nelze vést žádný úspěšný proces. „Důležité pro nás je, že nikdo není omezován. Zúčastnit se tak mohou třeba i děti, pokud si seženou dospělé garanty s místem bydliště v Praze 21. Projekty proto mohou předkládat
i lidé, kteří sice v Újezdě žijí, ale nemají zde trvalé bydliště.
Ani neznalost počítačů není překážkou – projekt bude možné podat nejen elektronicky, ale i v papírové podobě v podatelně úřadu,“ říká místostarostka Kristýna Kopecká.

Vybraná pravidla:
• Návrhy přesahujících částku 50 tisíc Kč musí být realizovány na pozemcích svěřených MČ hl. m. Prahou či
v majetku MČ. Návrhy pod 50 tisíc Kč musí být realizovány na pozemcích hl. m. Praha nebo na pozemcích
svěřených MČ hl. m. Prahou či v majetku MČ. V případě
realizace na pozemcích hl. m. Praha musí být sjednán
souhlas magistrátu.
• Projekt může být realizován pouze na veřejně přístupných místech a musí být využitelný všemi občany MČ.
• Návrh investičního charakteru nebude generovat roční
provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
• Minimální výše ceny návrhu je 5 tisíc Kč, náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 400 tisíc Kč. Součástí celkových nákladů musí být i náklady
na projektovou dokumentaci.
• Návrh musí být udržitelný po dobu 3 let. Návrh by měl
být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování.
• Návrh může podat kdokoliv, podání musí podpořit alespoň tři občané MČ Praha 21 starší 18 let (garanti projektu). Každý garant může podpořit libovolné množství
nápadů.
• Navrhovatelé berou na vědomí, že vítězné projekty nemusí být realizovány v přesně navrhovaném rozsahu.
Přesný soupis pravidel je zveřejněn na http://praha21.cz/
projekty/participativni-rozpocet a https://participace.mobilnirozhlas.cz/praha21/
Helena Šmídová

Jak na to?
V první fázi mohou občané předkládat návrhy jednotlivých
projektů. V druhé fázi budou navržené projekty odborně
posouzené, zejména z hlediska realizovatelnosti a finanční náročnosti. Ve spolupráci s navrhovateli může dojít
i k případným úpravám tak, aby projekty byly formálně
i fakticky realizovatelné. Úspěšné projekty budou představeny na webu https://participace.mobilnirozhlas.cz/praha21/ a následně budou zařazeny do veřejného hlasování
o výběr těch nejúspěšnějších.
Pokud máte v hlavě nějakou myšlenku, můžete se rovnou
seznámit s pravidly, svůj záměr případně prodiskutovat
na úřadě a ve stanové době odeslat návrh. Potřebujete víc času? Nelekejte se, návrhy je možné odevzdávat
až do 30. dubna 2020.
První informativní setkání k pilotnímu participativnímu
rozpočtu se bude konat v Polyfunkčním domě v přízemí
v pondělí 23. března mezi 17 a 18:30 hod.
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Harmonogram
1. Přijímání projektů: 2. března – 30. dubna
2. Kontrola a posouzení projektů k hlasování: 		
do 8. července
3. Zveřejnění projektů postupujících do hlasování:
do 10. září
4. Hlasování o projektech: 10. – 30. září
5. Vyhlášení výsledků: začátek října
6. Realizace projektů: podzim 2020 – podzim 2021

Psí problémy s lidmi a naopak
„Nazdar Karle, včera mě před domem nějaký pes kousnul
do kotníku, tak jsem zavolal na tísňovou linku. Přijela policejní hlídka a odvezli ho“. „Pepo, to je náš Rex, jdu volat
na Městskou policii, kam ho odvezli“.
Rex byl v té době již v Útulku pro opuštěná zvířata a odchyt Městské policie hl. m. Prahy v Tróji. Máte podobný
zážitek? A víte kolika porušení přestupkového zákona
se dopustil vlastník Rexe?
Tak podle ust. 27, odst. 2 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů neučinil opatření proti úniku zvířete, tedy porušil § 13
odst. 1 tohoto zákona, kdy každý je povinen zabezpečit
zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkci a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, k utrpení nebo
poškození zdraví zvířete. Karel dopustil, aby se pes dostal
z pozemku ven a tím zavinil, že pes je vystaven nebezpečí
bolesti, ztráty života, neboť mu umožnil únik z domu, pozemku.
Rex dále kousl Pepu. Pes nebude potrestán, ale Karel se
dozví, že on jako majitel Rexe se dopustil přestupku proti
občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. b) č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích, kterého se dopustí ten, kdo
jinému ublíží na zdraví, /a to i z nedbalosti, kdy Karel nechtěl ublížit úmyslně, ale psa neuhlídal/, za což Karlovi
hrozí správní trest, úhrada nákladů řízení a ještě náhrada
škody na zdraví a majetku.
V úvahu připadají i další přestupky:
- pes není přihlášen u správce poplatků , což dle platné
vyhlášky platí i pro občany, kteří jsou v daném místě
v nájmu a mají trvalé bydliště jinde. Za psa jsou povinni
platit roční poplatky v místě, kde je pes chován a s chovatelem se zdržuje,
- pes není označen mikročipem nebo tetováním,
- u psa chovatel nesplnil povinnost do 30 dnů od označení psa mikročipem psa zaevidovat ho do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy.
Chovatel tedy i zde porušil své povinnosti uložené mu
v závazné vyhlášce č. 18/2004 Sb., hl. m.Prahy.
To všechno byste měli zjistit dříve než v přestupkovém řízení či před soudem.

Policisté konají i kontroly označení psů při obchůzce, tedy
i když venčíte psa vzorně na vodítku.
A je přestupkem, když vedete svého pejska na vodítku,
pes nemá náhubek, ale náhle potká psího protivníka,
vytrhne se a ublíží psu, který je také veden na vodítku?
Není. Nedošlo ani k úniku zvířete v zájmovém chovu podle ustanovení § 13 odst. 1 zák. č. 246/1992 Sb., čímž by
došlo k naplnění přestupku podle ustanovení § 27 odst. 2
písm. f) zák. č. 246/1992 Sb. Zmíněný zákon v § 3 písm. e)
definuje, že zvířetem v zájmovém chovu je zvíře chované
v domácnosti nebo v prostorách k tomu určených. Za takový prostor nelze analogicky považovat místo, kde je pes
venčen na vodítku a kde k napadení druhého psa došlo.
Jednalo se o prostor k jinému účelu než k chovu psů (narozdíl např. od domu či pozemku).
Ale: každý chovatel nebo majitel psa odpovídá za jeho
chování a sám musí určit, zda je pes nebezpečný svému
okolí a tedy zda má být veden na vodítku nebo má mít
náhubek. Při pohybu psů na veřejnosti je chovatel nebo
majitel psa povinen dodržovat obecná pravidla stanovená
občanským zákoníkem. Porušení pravidel stanovených
občanským zákoníkem však projednává příslušný soud
na základě podané žaloby a ten také rozhodne o náhradě
škody, pokud při napadení psa jiným psem k nějaké dojde.
Vážení chovatelé pejsků, buďte ohleduplní a pokud jste si
pořídili psího kamaráda, zajistěte jeho bezpečnost, a tím
i bezpečnost dalších osob, kdy v případě vaší nedbalosti
mohou být v nebezpečí i děti, které volně pobíhající pes
může napadnout, způsobit dítěti zranění nebo často i doživotní stres ze psů. V případě, že stanete obětí takového
hafana, zavolejte na tísňovou linku Policie ČR.
Hana Pelčáková,
přestupková komise

Místní poplatek ze psů
Splatnost poplatku za psa je do 31. března aktuálního roku. Poplatek můžete zaplatit na pokladně ÚMČ Praha – Újezd nad Lesy nebo na účet 2000709369/0800 pod vaším variabilním symbolem.
Psi v rodinném domě:
300 Kč za jednoho psa,
600 Kč za druhého a dalšího psa
Psi v bytech v bytových domech:
1 500 Kč za jednoho psa,
2 250 Kč za druhého a dalšího psa
Tyto poplatky je možné platit ve dvou splátkách, a to do 31. 3
a do 31. 8.
Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku
200 Kč ročně za jednoho psa a 300 Kč ročně za 2. a každého
dalšího psa.
Pro odhlašování pejsků stačí kontaktovat finanční odbor telefonicky či e-mailem a sdělit vaše jméno, příjmení, adresu, jméno
pejska a důvod odhlášení.
Karolína Šťastná,
finanční odbor
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Ohlédnutí za masopustem
Závěr února byl letos ve znamení masopustních oslav.
A jedna taková, která se svým rozsahem dotahuje na
mnohem slavnější reje masek na Hlinecku nebo Uherskobrodsku, proběhla 22. února v Květnici a na Sibřině.
Již tradičně se na oslavy vydal také průvod z Újezda, který
měl sraz na Rohožníku.
Masopustní veselí, které finančně podpořila také MČ Praha 21, vyvrcholilo v Květnici na louce za mlýnem, odpolední program pak pokračoval na Sibřině. Seznam těch, kterým je třeba poděkovat za vydařenou akci, je příliš dlouhý
na to, aby se dostalo na všechny organizátory a dobrovolníky. Za všechny tedy jmenujme spolek Sosák o. s., který
tradici masopustu na východním okraji Prahy kdysi založil
a dodnes je jeho hlavním hybatelem.
Blahoslav Hruška
Foto Pavel Dufek a Sosák o. s.
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TÉMA

Hasiči v akci
Ovládání motorové pily patří mezi základní dovednosti hasičů – těch profesionálních, i těch dobrovolných. A tak není
divu, že se práce s „motorovkou“ často cvičí. Jeden takový výcvik absolvovala počátkem února jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) z Újezda nad Lesy. To ovšem ještě nikdo
netušil, že si za deset dnů zásahy s touto technikou naši hasiči vyzkouší přímo v terénu, při zásazích. Nebylo jich málo.
Orkán Sabina se 10. února přehnal i přes Újezd. A protože
meteorologové před silným vichrem varovali předem, újezdští hasiči drželi ve své provizorní základně v budově Ideal Luxu na Blatově pohotovost již v noci z 9. na 10. února.
„Od sedmé hodiny večer jsme byli na základně – dvě jednotky ve složení 1+3, tedy velitel a tři členové. Spali jsme na židlích, ale nestěžujeme si, na nějaké to nepohodlí jsme zvyklí,“
říká Daniel Váňa, velitel jednotky SDH v Újezdě, který je ve
svém civilním povolání referentem Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 21 a z titulu své funkce u hasičů i členem
krizového štábu naší městské části.
Jelikož ráno 10. února někteří dobrovolní hasiči již museli
odjet do práce (i v tom je specifikum SDH), perný den asbolvovali ostatní v sestavě 1+4. Na své konto si připsali celkem
sedm výjezdů. K většině z nich vyráželi na pokyn Krajského
operačního a informačního středisko Hasičské záchranné
služby hl. m. Prahy (KOIS): to jsou případy, kdy je událost nahlášena voláním na číslo 150 (nebo 112) a operační důstojník
povolá újezdské hasiče do akce. Některé výjezdy ale „přibrali“ ještě po cestě. To když je upozornila Městská policie
anebo na nutnost zásahu narazili sami.
Vůbec nejsložitější zásah prováděli naši hasiči odpoledne
ve Staroklánovické ulici. „Šlo o nebezpečně nahnutý strom
zaklíněný do koruny jiného stromu. Hrozilo, že spadnou oba.
Ve spolupráci s Městskou policií jsme museli kompletně zastavit dopravu i pohyb chodců,“ líčí Daniel Váňa.
Všechny výjezdy se naštěstí obešly bez zranění. Sousední
Klánovice, kde se činila zase tamní jednotka SDH, takové
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štěstí neměly. Při pádu smrku na dětské hřiště se tam zranily
dvě děti ve věku 14 a 15 let. Chlapec utrpěl úraz hlavy, dívka
měla poraněné zápěstí a pohmožděná záda.
Pohotovost vystřídala u našich hasičů běžná rutina – to znamená stále zapnutý mobilní telefon a čekání, kdy vyhlásí KOIS
výjezd. Pokud hasič zprávu potvrdí, čeká ho rychlý přesun na
základnu. Pravidla jsou přísná: do deseti minut musí jednotka
vyjíždět. Takových výjezdů si letos hasiči užili víc než dost. Hned
následující den po orkánu, 11. února, vyráželi újezdští dobrovolní hasiči v 5:15 do Úval k požáru výškové budovy. A ještě dopoledne je čekal padlý strom v Náhořanské ulici. A již jen pro
zajímavost – na vůbec první letošní výjezd naši hasiči nečekali
dlouho. Pokyn dostali již 2. 1. v 03:33 hod. Hořely balíky slámy
v Zaříčanské ulici.
Hasiči se tak rozhodně nenudí, i když by potřebovali posily.
„Je nás jen 13, a to je málo. Teď budeme mít novou zbrojnici, tak
uvidíme,“ říká velitel újezdského hasičského sboru. „Nemůžeme
nikomu nabídnout ani korunu. Zato dobrý pocit, že pomáháte
lidem, toho budete mít u nás dost,“ dodává jedním dechem.
Blahoslav Hruška

INZERCE

Pronájem prostor

ve zdravotním středisku
Městská část Praha 21 nabízí
k pronájmu prostor v domě
na adrese Živonínská 1630 zdravotní středisko Rohožník.
Prostory je možné využít nejen
pro ordinace, ale i za účelem
poskytování služeb,
např. kosmetika, pedikúra,
manikúra, masáže apod.
Minim. nájemné 1 200,-Kč/m2/rok,
nájem na dobu určitou
do 31. 12. 2021.
V případě zájmu bližší informace
na e-mailu
jaroslava.bendova@praha21.cz,
tel. 281 012 982.

Pronájem prostor
pro skladování
Městská část Praha 21 nabízí
k pronájmu prostory vhodné pro
skladování nebo kancelář v 1. PP
panel. domu čp. 1627 o výměře 59 m2. V případě skladování
potravin je třeba počítat s tím, že
rozvody ÚT a sousedící kotelna
trvale prostor temperují.
Nájemce musí umožnit přístup k rozvodům vody a k uzávěru stoupačky ÚT
výboru SV 1627.

Roční nájemné 53.100,- Kč, hrazené
předem ve čtvrtletních splátkách vevýši
13.275,- Kč + energie a služby.

Více informací:
jaroslava.bendova@praha21.cz,
tel. 281 012 982.

Pronájem reklamní
plochy
6x reklamní plocha
o rozměru 58 cm x 83 cm
(plocha desky včetně rámu
59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním
domě (Starokolínská 2300)
Doba určitá
od 30 dní do 90 dní
nájemné na 30 dní
bez DPH 600 Kč,
nájemné na 90 dní
bez DPH 1 500 Kč
Bližší info:
jaroslava.bendova@praha21.
cz, tel. 281 012 982.

Perný den
Zásah č.2 - 07:30
Padlý strom přes komunikaci, ulice Čenovická, jednotka vyjela k případu s DA
Transit v počtu 1+4, za pomocí motorové pily strom odklizen a komunikace
vyčištěna. V čase 07:38h. se jednotka vrací zpět na základnu.

Zásah č. 3 - 08:42
Padlý strom přes chodníky a komunikaci, ulice Staroklánovická, jednotka vyjíždí v počtu 1+4 s DA Transit, pomocí motorové pily strom odklizen a komunikace vyčištěna. Jednotka se v čase 08:55h. vrací zpět na základnu.

Zásah č. 4 - 08:55
Při návratu jednotka ze zásahu č. 3 objevila v ulici Staroklánovická (točna MHD)
vyvrácené stromy, které byly nad pěší stezkou. Místo bylo označeno a zabezpečeno výstražnou páskou a byl informován majitel - Lesy ČR. Tato informace
byla oznámena na OPIS HZS hl .m. Prahy. Po zabezpečení místa se jednotka
vrátila zpět na základnu.

Zásah č. 5 - 13:54
Padlý strom přes komunikaci, ulice Hodkovská, jednotka vyjíždí s DA Transit
v počtu 1+4, pomocí motorové pily byl strom odstraněn a komunikace uklizena. V čase 14:40 se jednotka vrátila na základnu.

Zásah č. 6 - 16:07
Strom hrozící pádem, ulice Hrádková x Staroklánovická, Městská policie
na místě, jednotka vyjíždí v počtu 1+3 s DA Transit na místo události. Jednotka pomocí motorové pily musela také odstranit poškozený strom do kterého
byl nebezpečně zavěšen nahlášený strom hrozící pádem. Nebezpečný strom
ohrožoval komunikaci a chodník. Jednotka musela společně s Městskou policii zcela uzavřít komunikaci Staroklánovická po dobu zásahu. Po odstranění
a uklizení komunikace byl provoz obnoven.

Zásah č. 7
Při dokončení zásahu č. 6 jsme byli upozornění Městskou policii na další padlý strom přes komunikaci a osobní vozidlo v ulici Staroklánovická, cca 400 m
od zásahu č. 6. Tuto informaci jsme oznámili na OPIS HZS hl. m. Prahy a naše
jednotka byla na tuto událost vyslána. Při příjezdu na místo události již byla
na místě Policie ČR. Spadlý strom vytvářel překážku na komunikaci pro osobní
vozidla a MHD, kde se již tvořily kolony. Jednotka za pomocí motorové pily
strom odstranila a komunikaci uklidila. Po dokončení prací byl provoz znovu
obnoven a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Převzato z fcb profilu SDH Újezd nad Lesy, upraveno.
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KULTURA

Akademie ve znamení V+W

Újezdská Akademie volnočasových aktivit pokračuje 2. března další
akcí z bohatého programu čtyřdílného cyklu pana dr. Petra HoryHořejše, který nese titul Toulky českou minulostí: TGM – velikán
a idealista, po němž se nám stýská…
Další běh akademie, tentokrát již XXXI., odstartuje vzápětí. Přijměte
pozvánku k oslavě výročí narozenin (1905) mistrů J. Wericha
a J. Voskovce (s doprovodnými filmovými ukázkami). Lektorem bude
vzácný host, dr. Pavel Taussig (u nás neuvěřitelně už poosmé). Program
je následující:
16. 3. – W pod vlivem Marsu (Medvěd);
23. 3. – V + W jako srostlá dvojčata (Pudr a benzin + Svět patří nám)
30. 3. – W o W (dokument Dušana Hanáka 6 otázek pro J. Wericha)
6. 4. – V bez W (němá Pohádka máje + 12 rozhněvaných mužů)
20. 4. – W s novými partnery (Kočár nejsvětější svátosti)
27. 4. – Frič podle W a Fričův W (Slzy, které svět nevidí)
4. 5. – „Jasňáčku, není jedna role málo?“ W ve filmech V. Jasného (Magnetické vlny léčí)
11. 5. – W a jeho sokratovská tvář (Uspořená libra)
Petr Mach

Významní tvůrci světové kinematografie





18. 3. 2020; 18:00 hod; divadelní sál
MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PARAZIT (Jižní Korea, 2019)

Překvapivý vítěz oscarového klání,
první neanglicky mluvený film, který získal
hlavní cenu Americké filmové akademie!
Zábavná absurdita o dvou rodinách nabízí
mix různorodých žánrů: hořkou, satirickou
komedii v kombinaci s drsným hororem…

HOST: dr. Jan FOLL

Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

významná díla světové kinematografie

Filmový klub

V aule Masarykovy ZŠ chystáme „lahůdky uplynulého desetiletí pohledem Jana Folla“. Jde o volný cyklus filmů, které prolomily vypravěčské i řemeslné stereotypy:
duben – Velká nádhera (Itálie, 2013, režie Paolo Sorrentino);
květen – Leviatan (Rusko, 2014, režie Andrej Zvjagincev);
červen (?) – Toni Erdmann (Německo, 2016, režie Maren Ade).
Přesné termíny budeme včas avizovat na stránkách ÚZ.
Petr Mach

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Na březen vyhlašuje Místní knihovna
pro nové zájemce o registraci

ZÁPISNÉ NA ROK ZDARMA

Přijďte si vybrat z pestré nabídky knih pro děti i dospělé
Adresa knihovny: Staroújezdská 2300,
přízemí Polyfunkčního domu, Praha 21
Knihovna má nové telefonní číslo – 281 012 956
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Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ

 Jean-Luc Bannalec – Bretaňské tajemství:
sedmý případ pro komisaře Dupina
 Petr Eidler – Kdo zabije Evu S.?
 Tana French – Temná zahrada
 James Patterson – Přímý zásah
 Ann Granger – Nezvyklý zájem o mrtvoly
 Helen Fields – Dokonalá kořist
 Meredith Appleyard – Naděje v oblacích
 C. J. Sansom – Země mrtvých nadějí:
román z tudorovské doby
 Pavel Hrdlička – Opatova protivenství
 Hana Whitton – Prsten princezny Judity
 Jan Bauer – Ženy z rodu Lucemburků
 Katarína Gillerová – Život plný iluzí
 Sandra Brown – Zuřivost
 Barbara Cartland – Láska z Orientu
 Petr Šámal – Jak se žije za zdmi Valdic
 Roman Vaněk – Snadno a rychle:
111 receptů pro všední den
 Eva Francová – Luštěniny ze Svatojánu
 Roman Uhrin – 77 inspirací pro zdravý život

KNIHY PRO DĚTI
 Thomas Brezina – Ďábelský parník:
případ pro tebe a Klub Tygrů
 Joanna Krzyzanek – Terezka chce pejska:
čtení po slabikách
 Hana Primusová – Pražský hrad:
výlet strojem času do minulosti
 Leporela a říkadla:
Máme doma zvířátko,
O kohoutkovi a slepičce,
O veliké řepě,
O perníkové chaloupce,
O vlkovi a kůzlátkách,
O zajíčkovi z pole,
Kubík na nočníku,
Kubík bez dudlíku
 Naučné knihy:
Jak funguje lidské tělo,
Vesmír,
Atlas dinosaurů,
Velká encyklopedie zvířat,
Atlas světa,
Moje houbová abeceda

Otevírací doba knihovny:
PO
8.00 – 12.30 13.00 – 18.00
ÚT			
13.00 – 14.30
ST
8.00 – 12.30 13.00 – 18.00
ČT
8.00 – 12.30 13.00 – 14.30
PÁ
8.00 – 12.30 13.00 – 17.00

Březen v Zeleném domě

Zima je letos taková nanicovatá, na jaro se těšíme o to víc.
A co k jaru patří nejvíc? Květiny, vůně, těšení se na Velikonoce…a to vše Zelený dům může splnit. Květin, sice umělých, ale k nerozeznání od pravých, máme v galerii na výběr nepřeberné množství. Můžete odejít s jednou kytičkou
i celou kyticí. Vůně můžete vybírat od francouzských, nebo
italských rodinných firem či manufaktur. A těšit se na velikonoční svátky můžete při workshopu při malování kraslic.
Ale pěkně popořádku. Ve středu 4.3. od 18 hod. společně
zahájíme výstavu obrazů Jana Severy. Čekají na vás téměř
impresionistické obrazy české krajiny. Jan Severa, pro přátele a kamarády Jéňa. Jako u mnoha dalších skvělých výtvarníků bylo i pro „Jéňu“ malování občasnou zábavou. Avšak, jak
sám říká, potkalo ho to štěstí a dostal příležitost věnovat se
malování naplno. Láska k přírodě, obdiv k impresionistům
a především české krajinářské škole mistra Mařáka, ho vedl
k častému malování v plenéru v rodném Polabí, milovaných
Lužických horách či Českém ráji.
Krom klasické malby se pan Severa věnuje ilustraci, komiksu, návrhům log, ale také třeba tvorbě obecních znaků a vlajek. Mimo jiné spolupracuje s městem Nymburk a tamním
divadlem. Je také jedním ze dvou výtvarníků rodinného parku Mirakulum v Milovicích.
O hudební doprovod se postará kytarista a písničkář David
Šitavanc.
Druhou březnovou akcí je velikonoční workshop paní Valerie Stulíkové. Pojďme se na tyto nejdůležitější křesťanské
svátky připravit. Často obarvíme vajíčka v barvách z drogerie a polepíme obtisky z papírnictví. Ti „poctivější“ z nás je
obarví v cibuli a vyškrábou. Většina z nás už dávno zapomněla staré barvení kraslic voskem, které nás možná naše
babičky naučily. Paní Stulíková měla tu možnost několik let
žít na Ukrajině a učit se od jedné z nejznámějších výtvarnic v této oblasti. A vy se můžete naučit techniku zvanou
„pysanky“, kdy budete nanášet na vejce vosk a postupně
namáčet do různých barev. Slovo pysanky lze přeložit jako
psaní. Nanášení vosku na vajíčko totiž více připomíná psaní

nežli malování. Vše budete mít k dispozici, a to včetně vajec,
vosku a barev. Sejdeme se v pátek 13. 3. v 18 hodin. Cena
workshopu je 300 Kč a určitě si zajistěte rezervaci na čísle
608 943 568.
Třetí akcí budou v pátek 20. 3. od 18 hodin „Forbíny rytířů Mělnických“. Co vás čeká? Humorné vyprávění rytíře
Petra Pátry a Jana Matouše Mazury za doprovodu barda
Jiřího Pobudy. Opustí jeviště a přistoupí k vám, divákům,
aby přiblížili a představili svět historického šermu. Můžete
se těšit na plno humorných historek nejen z natáčení. Současně promítnou i své „Velkopidifilmy“, které spáchali v letech minulých. Rozhodně se v tento večer nudit nebudete.
A kdo přijde v historickém úboru, dostane teplou medovinu
na uvítanou… Vstupné 150 Kč a nezapomeňte na rezervaci.
Pamatujete na loňského Valentýna? Ti z vás, kteří přišli
na představení šansoniérky Evy Kriz Lifkové a jejího životního i hudebního doprovodu pana Milana Dvořáka, jistě ano. Byl to jeden z nejlepších večerů v Zeleném domě.
Pro velký úspěch je domluvený druhý hudební pořad s touto
dvojicí, a to „Šansony vinné a nevinné“. Opojný koktejl šansonů, veršů a povídání o tradičních francouzských alkoholických nápojích nás s velkou dávkou humoru čeká ve čtvrtek
26. 3. od 18 hodin. Vstupné tentokrát bude 200 Kč a opět
pamatujte na včasnou rezervaci.
Věřím, že si každý najde to své… a spojení umění, kultury
a kvalitní kavárny jistě nikoho nenechá na pochybách, že je
v Újezdě, alespoň po těchto stránkách, prima život.
Martina Schiffmannová,
galeristka

INZERCE

Mgr. Renata Flašková, advokátka,
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní
dokumentace, insolvence, nemovitosti,
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti).

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

INZERCE

CAFÉ GALERIE ZELENÝ DŮM
vás zve na zahájení výstavy

Jan Severa

„Zrozen ve Vodnáři“
obrazy

hudební doprovod

David Šitavanc
středa 4.3. 2020 od 18:00
Třebětínská 269, Újezd nad Lesy, 19016
mobil: 608 943 568,
e-mail: galerie@cafegaleriezelenydum.cz
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LIDÉ

Muž, který si
splnil sen
Pan Jaroslav Konáš je hudební publicista a spisovatel.
Přitom v mládí jeho život směřoval jinam.
Jak to tedy vlastně bylo, pane Konáši?
Studoval jsem mediální komunikaci a historii, mě tehdy
vůbec nenapadlo, že bych se mohl živit hudební publicistikou. Hudbě jsem se věnoval volnočasově, už na gymplu
jsme měli punkovou kapelu, tady v Újezdě jsem později hrál s klukama v kapele Fóbie, k tomu jsem s partou
kamarádů pořádal koncerty. A tak jsem založil blog Hudební masakry, kde jsem psal o věcech, které jsme tehdy
s klukama probírali. Čekal jsem, že to bude jen srandapsaní pro kámoše, ale brzy přišla nabídka psát pro časopis Čilichili, pak točit pro Stream Hudební masakry jako
pořad. Asi o rok později jsem potkal Danyho Stejskala,
který chtěl založit hudební časopis přizpůsobený pro tablety a chytré telefony. Rozjeli jsme společně Headliner,
který letos v březnu oslaví 6. narozeniny a práce pro tohle médium ze mě vlastně definitivně udělala hudebního
publicistu.
Jak byste popsal profesi hudebního publicisty?
Propojuje v sobě prvky jak tradiční novinařiny, kdy čtenáři
přinášíte nějaké informace, tak kritiky, kdy na něco vyjadřujete pohled. Jak jsem se od studentských let pohyboval
nejprve na okraji hudební scény a později do ní pronikal
hlouběji, tak mě začala ta scéna zajímat jaksi zpoza plenty. Ve dvaceti nám šlo s kapelou hlavně o to, aby nám
na koncertě lidi zatleskali a my pak rozjeli v šatně večírek. Po pár letech mě to přešlo, nepotřeboval jsem, aby
mi někdo tleskal, chtěl jsem pochopit, jak funguje scéna.
Jaká má pravidla, souvislosti, jaké jsou tendence na trhu.
Studovat ji v klidu zpovzdálí. Hudební publicistika mi
v tomto směru neustále doplňuje vzdělání.
Vím, že pro Stream.cz jste točil i Příběh písně. O čem
byl?
Byly to dokumentární jednohubky o zlomových skladbách
v historii rocku, popu i jiných žánrů. Smoke On The Water od Deep Purple reaguje na zapálení haly v Montreux
světlicí při koncertu Franka Zappy, Born In The USA Bruce Springsteena popisuje strasti vietnamských veteránů
po návratu domů nebo možná nejznámější Candle In The
Wind Eltona Johna jako reakce na tragické úmrtí Marilyn
Monroe a v pozdější verzi na smrt Lady Diany. To jsou silné příběhy, bavilo mě je převyprávět lidem, kteří je ještě
neznali.
Vaším dalším a stejně velkým koníčkem jsou ovšem
knihy a hry. Ty také mají ve vašem životě svoji úlohu.
A to je právě i spojeno s mou prací pro Stream.cz. Parta,
s níž jsem tam spolupracoval, dostala nabídku od internetové televize Mall.TV. A tam jsme vysílali pořad Čtenář
Jarda o novinkách na trhu. Dostal název podle mého YouTube kanálu. Každý týden tři čtyři knihy, aktuální bestsellery i zajímavé nízkonákladové publikace. Pařan Jarda
byl zase pořad o videohrách, kde se to obsahově muselo
střídat: když byla sezóna, tradičně na jaře a před Vánoci, točili jsme o nových hrách. Když bylo sucho, natáčeli
jsme zase krátké dokumenty podobné Příběhu písně, jen
o videoherních klasikách.
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A kde působíte teď?
Pracuji pro několik médií najednou. Primární je pro mě
samozřejmě Headliner, mám k němu i osobní vztah. Ale
kromě toho píšu i pro jiná média, někde pravidelně, někde nárazově. Nedávno jsem dopsal jeden scénář pro
Českou televizi, nově mi přišla nabídka z časopisu ABC
psát jejich herní rubriku, do toho točím podcasty, dokončil jsem pro Red Bull seriál rozhovorů s muzikanty Portréty zvuku… Je to řetězec práce pro různé lidi, ale dává
mi svobodu. Nemám rád rutinu. Dělat každý den něco
jiného a zároveň stále to, co mě baví, to je splněný sen.
Jste také autor knihy Dominika, že?
Dominika je takový můj hold Praze coby rodnému městu,
jehož kouzlo jsem nasával od dětství plnými doušky. Ono
se dneska říká, že kvůli turismu Praha o své kouzlo přišla, ale když se trochu zasníme a najdeme si určitá místa,
pořád toho magického ducha můžeme cítit. A moje kniha je takový průvodce, jak tu zasněnost stále najít. Nepsal jsem ji s jinou ambicí než ukázat, že i dnes může být
dějištěm příběhů, jaké kdysi psali třeba Gustav Meyrink
nebo Jakub Arbes.
Když mluvíme o Praze, zeptám se i Vás, jako každého
v této rubrice. Co vy a Újezd?
Upřímně, když jsem byl mladší, stále jsem trávil čas
v centru, protože mi Újezd neměl co nabídnout. Ale teď
to mám přesně naopak. Mám tu zázemí a jako ostatní
si chválím tu „vesnickou“ pohodu a „městský“ standard.
Mimochodem, k muzice jsem také přišel tady. Na místní základce jsem chodil do kursů hraní na kytaru! Takže
tady to tehdy všechno začalo.
Tak ať se vám tu i nadále daří a nacházíte inspiraci
i klid pro další práci.
Jaroslav Konáš (35 let), svobodný, studoval mediální
komunikace na Literární akademii a historii na Jihočeské
univerzitě. Pracuje jako nezávislý novinář, hudební kritik
a publicista pro různá elektronická i tištěná média, v roce
2018 vydal debutový román Dominika. K jeho koníčkům
patří hudba, literatura a deskové i počítačové hry. Jeho
blogy jsou k nalezení na internetu.
Pavel Moudrý
foto Jan Sakař

DDM
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LISTÁRNA
BYROKRACIE, SVOBODA A (DISKRIMINACE) PODNIKÁNÍ
Zastupitel slouží občanům, kteří ho zvolili, a tím jej pověřili výkonem služby
veřejnosti. Ta je placená z peněz daňových poplatníků. Zastupitel má funkci
vykonávat s potřebnými znalostmi a pečlivostí (viz občanský zákoník) a racionálně aúčelně využívat svěřené prostředky. Platí to i u nás? Podle mě nikoli.
Na komunikace a chodníky prý nejsou finance. Zato jsou nemalé částky vynakládány na nesmyslné značení jednosměrek a nekvalitní opravy povrchů.
Velká část občanů již loni doufala, že zvítězí zdravý rozum a zbytečné dopravní
značky, znepříjemňující život, z ulic zmizí a budou nahrazeny jinou, méně omezující variantou. Jenže přibyly další. Jízda po obci se stala složitou a chaotickou.
Podnikatel stejně jako byrokrat poskytuje službu veřejnosti. Podniká však
na své riziko, za své peníze, s vědomím zisku nebo ztráty. Je nutné připomenout, a to hlavně panu místostarostovi Růžičkovi, že zde jsou diskriminováni nejen místní podnikatelé, kteří si vlastní pílí a investicemi vybudovali firmy
a přístupy k nim, vč. parkovacích míst, ale i ostatní občané. Po návštěvě pana Růžičky jsem musel dát za pravdu předchozímu vedení, které ho odvolalo
z funkce starosty.
Pokud nebude Úřad MČ Prahy 21 závažné problémy v dopravě řešit, budu
nucen namísto otevřeného dopisu podat stížnost formou petice.
Vážený pane starosto, jste členem strany, která vyznává konzervativní hodnoty a podporuje zejména malé a střední podnikatele. Pokud tyto hodnoty
vyznáváte také, není nutno připomínat, že skutky zastupitelů se jistě odrazí
ve výsledcích příštích voleb.
Ing. Aleš Machalíček

MÁ ÚŘAD POMÁHAT OBČANŮM?

Podle mé zkušenosti asi ne. Po zavedení závor pro parkoviště u Lidla byla celá
plocha neprostupně zastavěna panely. Občané z oblasti za Lidlem nebo vedle
nemají bezpečný průchod k prodejně. Vedle panelů jsou pouze malé mezery,
tak pro jednu nohu. Chodí tímto směrem hodně občanů s holemi, s taškami
na kolečkách, s chodítky a na kolech. Vždy, když prostrkávám tašku pod závorami a balancuji s holí úzkou mezerou, se bojím, že upadnu. A nejsem sama,
kdo takto musí procházet.
Obrátila jsem se na Úřad MČ Praha 21 s prosbou, aby požádali Lidl o odstranění jednoho panelu. Bylo mi sděleno, že to není v kompetenci úřadu a musíme si to zařídit sami. Pokud chceme na svých soukromých pozemcích provést
sebemenší změnu, musíme požádat úřad o povolení. V případě prodejny Lidl
to asi neplatí. Čekám, až tam někdo upadne a zlomí si nohu, čí to bude vina.
Chodit podle celého parkoviště až k autobusové zastávce je také nebezpečné.
Zajímalo by mě také, komu patří chodník v ulici Toušické vedle parkoviště.
Úřadu, firmě Lidl nebo nikomu?
Nejspíše nikomu, podle toho, že záhony ani stromy nejsou léta udržované
a chodník je do poloviny zarostlý, větve stromů píchají chodce do hlavy. Vypadá to tam jako smetiště.
Dříve byly také alespoň jednou ročně čištěny silnice. Poslední rok to ustalo.
Krajnice jsou plné smetí. Čistota obce je dost důležitou vizitkou jejího správního úřadu.
Ing. Alena Hanišová

ZABÍJAČKA A VEPŘOVÉ HODY

Vždy v únoru sleduji zprávy o tom, kde a kdy se bude v Újezdě pořádat zabíjačka. Tradiční je v restauraci Stodola. I letos tam probíhala, a to dokonce celé tři
dny, od pátku 14. do neděle 16. února.
My jsme šli v sobotu 15. února na vepřové hody do restaurace Na Hřišti, máme to blíž a jsme vždy zvědaví, jak se akce rozrůstá s každým rokem.
Ve 12 hodin byla již místnost plná a úplně obsazeny byly i stoly před restaurací, protože bylo slunečno. Všichni obědvali tradiční vepřové pochoutky – my
s manželem jsme si dali jitrnici s bramborem, zelím a pivo. Malá kapela hrála
známé písničky a personál nás přivítal stopečkou slivovice a pak jen kmital,
aby uspokojil všechny hosty. Jídlo, obsluha i muzika byly výborné! Máme vždy
radost, když se v naší obci pořádají akce, na nichž se lidé scházejí a seznamují
a kde se společně pobaví! Děkujeme a ať se daří i nadále!
Dagmar Moudrá
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PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM

Všichni si jistě pamatujeme druhý únorový týden, kdy do ČR dorazil orkán Sabine i to, jaké škody za sebou zanechal.
Po bezmála třídenním řádění tohoto
orkánu si myslím, že je zapotřebí vyjádřit velký dík všem hasičům, kteří se na
území správního celku Praha 21 věnovali odstraňování škod, které napáchal.
Jistě všichni obyvatelé ocenili, že silnice
spojující obce byly neustále průjezdné,
že stromy, které následkem orkánu popadaly napříč vedlejšími komunikacemi
(zejména v Klánovicích), byly prakticky
neprodleně odstraněny a komunikace
opět zprůjezdněny.
Nechci ani domýšlet, co by se stalo, kdyby radnice MČ Praha 21 neodstranila
nebezpečné topoly, jejichž kauza hýbala Újezdem minulý rok. Naštěstí rozum
zvítězil, a tak jsme nemuseli řešit žádný
nebezpečný úraz, jak k němu bohužel
došlo v Klánovicích, kde padající strom
zranil dva žáky tamní školy. Nebezpečné topoly byly zavčas pokáceny, a tak byl
Újezd ušetřen jakýchkoliv fatálních následků, které mohl jejich pád způsobit.
I tak měli naši hasiči plné ruce práce
a bylo obdivuhodné, s jakou obětavostí a profesionalitou pracovali. Za to jim
patří velký dík a konstatování, že díky jejich včasné pomoci a velkého nasazení
byl průběh orkánu a jeho dopady pro
obyvatele našich obcí daleko snesitelnější. Pánové hasiči, klobouk dolů!
Ing. Jiří Lameš

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování Úřadu MČ Praha 21 za přání a balíček k mým 80. narozeninám, které mě
velmi potěšily.
Vladimír Bárta

Děkuji Úřadu MČ Praha 21 za blahopřání a milou pozornost ve formě dárkového balíčku k mému životnému jubileu
– 93. narozeninám.
František Kroupa

Děkuji Úřadu MČ Praha 21, odboru
občansko správnímu, za blahopřání
k mým narozeninám.
Anna Vlková

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji tímto místostarostovi Prahy 21
p. Růžičkovi za vyřešení dopravní situace v oblasti Chmelická/Třebětínská
i za všechny sousedy (Hronek, Hájek,
Brousek, Polesný, Dlabal, Paris, Kupka,
Fuchs, Podlipný atd.). Bez jeho přičinění
by se nic nezměnilo a my všichni jsme
mu za to velmi vděční.
Jaroslav Hronek

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Vážení čtenáři,

Přesné znění otázky:

v tomto čísle ÚZ jsem všem sedmnácti zastupitelům a zastupitelkám položil otázku, která úzce
souvisí s palčivým problémem Újezda: parkováním u nádraží a celkovou dopravní obslužností
jednoho z klíčových dopravních uzlů v Újezdě.

Jakým způsobem chcete vyřešit otázku dopravní obslužnosti
v blízkosti žst. Praha-Klánovice (parkování osobních aut, provoz
MHD, pohyb chodců a cyklistů)? Popište prosím řešení realizovatelná v krátkém časovém horizontu i dlouhodobé vize.

Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)

S tím, jak se daří ekonomice, roste individuální doprava a tlak na parkování
i u klánovického nádraží.
Je iluzorní se domnívat, že dokážeme
uspokojit poptávku po parkování každého bez výrazného narušení života v obci.
Pomohlo by zlepšení autobusové dopravy ve špičkách - zavedení nových linek i
do nyní neobsluhovaných částí Újezda
a do Šestajovic, odkud je také mnoho
vozidel parkujících u nádraží. Vždy bude
určitá část občanů, kteří z různých důvodů potřebují přijet autem, ať už je to

MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)

V okamžiku, kdy byla cca před osmi lety
zrušena historicky nejpoužívanější autobusová linka na Palmovku a současně
zlikvidováno bez náhrady stromořadí
stínící cestu k nádraží Klánovice, bylo mi
jasné, že nastane problém s parkováním.
A navíc- nárůst obyvatel i v bezprostředně
sousedících obcích, přeplněná záchytná
parkoviště a často ucpaná cesta na Prahu. Setkala jsem se s množstvím návrhů
řešení, které se vždy na něčem zadrhly.
Od financí po ochránce kdečeho. Vždy

hendikep nebo rozvoz dětí, ti by měli mít
možnost zde zaparkovat. Po odsouhlasení změn územního plánu bude možné
přidat parkovací místa podél kolejí a na
Staroklánovické. Dále lze zavést vyhrazená stání, případně řízená parkovací
místa. Vhodné by bylo rozšířit krytá stání pro kola, protože stávající kapacita je
již vyčerpána.
Mým velkým snem je rozšíření pražské
tramvajenky o jedno pásmo SČ kraje,
takže by mimopražští řidiči nemuseli
jezdit až do Klánovic, ale mohli by nechat auta již třeba v Tuklatech, kde se
jsem měla kontakt s mnoha občany a stále více cítím, že nemožnost zaparkovat je
pro seniory, zdravotně postižené a i pro
matky s dětmi velký problém.
Čekání na autobus na nekrytých zastávkách, pak na vlak na „Masaryčku“ (210 jede k vlaku na „Hlavák“). Matka, která musí
s dětmi ráno stihnout školku, pak školu,
do práce a večer s nákupem školu, školku... To se fakt nedá. Takže rychle (včera
bylo pozdě): parkování podél nástupiště a rozšíření v náletu u otočky. Velký
krytý stojan na kola u podchodu. Cyklo-

Blahoslav Hruška

chystá záchytné parkoviště, a dojet
za stejné peníze vlakem až do centra
Prahy. Z průzkumu z roku 2014 navíc vyplynulo, že pouhých 19% vozidel parkujících u klánovického nádraží je z Újezda.
Situaci také jistě změní vybudování obchvatu I/12, parkovacího domu na Černém Mostě a vysokorychlostní tratě
Běchovice-Poříčany s přestupním terminálem u Nehvizd.
A dlouhodobý výhled – minibusy bez řidiče, které by jezdily trasu dle aktuálních
potřeb obyvatel, což se již nyní v některých městech zkouší.
stezka není problém, chodci - upravit
cesty. Výhledově: parkoviště, které by
designem zapadalo do prostředí, spíše
podzemí a 1. patro. Na střeše cokoliv, co
napodobuje přírodu. Píšu ze sociálního
pohledu. Samozřejmě vím, že je nutné
dodržet pravidla. Stavba musí odpovídat
územnímu plánu, mít projekt, souhlas
okolí, a taky na ni musí být peníze. Blíže
to popíšou odborníci. Už jednáme a první kroky jsme na zastupitelstvu odsouhlasili. Spoluobčané, hezké jaro a hodně
zdraví.

Petr Duchek (PATRIOTI)

odpověď na cílovou otázku. Parkovací
dům u nádraží ano/ne? S jeho výstavbou by totiž nepochybně došlo i k vyřešení provozu MHD, pohybu chodců
a cyklistů atd. Jenomže my dodnes
nevíme, zda převažuje přání občanů
dům postavit, či nikoli.
Téma je zatím hojně probírané v Dopravní komisi RMČ, potažmo na Úřadě
MČ, ale u tak zásadní věci mi chybí větší zapojení veřejnosti.
Možná je nyní i více srozumitelné,
proč jsme ve volebním programu neměli konkrétní řešení (nejen protože ani mezi námi není jednoznačná

shoda), ale: “Naším cílem pak je najít
nejvhodnější řešení, přijímané co nejširší vrstvou obyvatel, prodiskutované
s veřejností, s odborníky, zohledňující
unikátnost lesního místa a finanční
možnosti.“
Myslím, že je načase v této věci využít možnosti vyhlášení referenda (i to
je v našem volebním programu opakovaně) zastupitelstvem spolu s podzimními volbami. Návrh podám. Píši
to takto dopředu, neb se nám zde
rozmohl takový přivlastňovací nešvar.
Však víte... Do té doby nechť zastánci
různých řešení prezentují to jejich.

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D.
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

postaveno oplocení budoucího hřiště Druhanická/Oplanská. Hřiště ale
nebylo dokončeno a to “díky” nesouhlasu obchodních společností vlastnících sousední neudržované pozemky.
Po jejich odvolání se kauza dostala až
k Nejvyššímu správnímu soudu.
Ten s konečnou platností rozhodl
ve prospěch obce. Soud nižší instance také uvedl, že herní a jiné prvky
(např. lavičky) nevyžadují stavební
povolení (ohlášení) ani rozhodnutí

o umístění stavby. Nic by tedy nemělo bránit nainstalování herních
prvků a úpravě povrchů tak, aby děti,
jejich rodiče i ostatní občané mohli
tuto plochu brzy užívat za schváleným účelem. Jako zastupitelé za Piráty a STAN nabízíme Radě MČ maximální podporu, aby bylo možné
hřiště otevřít co nejdříve, ideálně do
prázdnin. Bohužel již téměř tři týdny
čekáme na reakci Rady (ODS+ANO)
na náš podnět v této věci.

Ř ešení je několik, leč vždy je u nich
nějaké to ale. Ta v krátkém časovém
horizontu bývají polovičatá a připomínají hašení požárů (nebezpečné
míjení vozidel, nezákonné parkování atd.). Jedno takové jsem před
rokem poslal do dopravní komise a
najdete jej s krátkým komentářem
na www.svobodnyujezd.cz jako „Vlaštovka dobrých zpráv – 8“.
Mnohem důležitější je znát odpověď
na ta v dlouhodobém horizontu. Bývají více promyšlená, dohodnutá a počítají s budoucností. Musíme však znát

V západní části Újezda směrem
na Koloděje bychom se po letech
mohli dočkat prvního veřejného dětského hřiště. V této oblasti bylo postaveno velké množství rodinných
domů a bytů a byl zde plánován zelený pás i hřiště. Po projednání s veřejností byla zpracována plánovací
dokumentace a v r. 2013 jsme získali
dotaci od Magistrátu, za kterou bylo
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Zdeňka Hubínková (ODS)

sledný samotný dochoz do své práce je
opravdu věc hodná obdivu – smekám
před těmi, kteří toto denně podstupují)
a v neposlední řadě s lidskou pohodlností. Dnes, kdy pomalu každý má své
auto (manželé a dospělé „děti“ nevyjímaje) je „daň“ pokroku, a proto si myslím, že možnost dojetí ke strategickým
místům, v našem případě nádraží, je
prioritní. Samozřejmě by se dalo dlouze polemizovat o tom, že máme k ná-

draží MHD, že můžeme jít i pěšky (moje
maminka – dej jí Pán Bůh lehkou zem –
toto jako mladá absolvovávala denně),
ale jsem přesvědčena o tom, že většina
z nás „jde s dobou“. A proto jsem pro
vybudování parkovaní u klánovického
nádraží. Za mě ideálně nikoli několikapatrový parkovací dům, ale zpevněná
plocha (pokud zapojím fantazii na plné
obrátky, tak podzemní parkoviště), jež
bude přizpůsobena okolí.

Ing. Kristýna Kopecká (ODS)

Pokud se někdo obává, že tím do naší
obce přivedeme větší množství aut, jeho
obavy nesdílím, protože auta tu máme
již dnes. Naopak, když se parkoviště podaří vybudovat, ulice Staroklánovická se
uvolní a autobusy pak budou mít volnější
průjezd a eliminují se zpoždění. Když se
podaří vybudovat záchytná parkoviště ve
Středočeském kraji, stejně nám tu zůstanou auta domácích a z okolních obcí, kteří u nádraží potřebují zaparkovat. Proto
by bylo ideální, vybudovat záchytná parkoviště ve středních Čechách, ale i par-

koviště u klánovického nádraží. To ale
bohužel nejde hned a vše bude vyžadovat delší čas. Z krátkodobého hlediska
doufám, že se v nejbližších měsících začne s rekonstrukcí cyklostezky k nádraží.
Loni se dokončilo projektové řízení včetně stavebního povolení, které bylo předáno na magistrát s žádostí o realizaci.
Zároveň řešíme rozšíření přístřešků pro
kola a koloběžky, které jsou přeplněné.
Pokud budeme mít lepší stezku k nádraží
a kde schovat svá kola, tak třeba i využijeme jiný dopravní prostředek než auto.

Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

vlastníka skrytého za kyperskou firmou
a nepodává o sobě žádné, ani ty povinné, informace. V roce 2014 podala na
městskou část i město Prahu žalobu
o 62 mil. Kč ušlého zisku, protože údajně chtěla pozemky výhodně prodat
a neochota obce dát souhlas k jejímu
nejasnému záměru jí v tom zabránila.
Žalobu společnost tvrdošíjně dotáhla
až před Ústavní soud, takže až vloni
na podzim byl spor ukončen ve prospěch obce. Kromě toho společnost
další žalobou bránila dokončení hřiště
v Oplanské ulici, stejně dlouho a stejně

neúspěšně. Pozemky jsou v zastavitelném území obce a jednou tam nějaká
výstavba vznikne, ale veškerá jednání
o záměrech v území by měla probíhat
transparentně. Ale ejhle, podle zápisu
z lednové rady vedení obce připravuje
smlouvy na dělení a směnu pozemků
mezi MČ a společností SPIRIT FINANCE
a další aktivity v lokalitě Družická-Druhanická, aniž by o tomto záměru dalo
jakékoliv informace zastupitelům, natož veřejnosti. Žádosti o informativní
schůzku pan starosta ignoruje. Je těžké
věřit v solidnost utajovaného záměru.

Ing. Lucie Ponicová (ODS)

chodců, provoz MHD, parkujících osobních aut) nebezpečná. Nejsem odborník
na dopravu, proto se zdržím jakýchkoliv
osobních návrhů, jak by se daná situace
měla řešit. Tak že jestli to bude parkovací
dům, nebo jen parkovací místa, co bude
nejlepší?! Toť otázka?! Zatím současné
vedení udělalo první krok, že požádalo
o změnu územního plánu v této oblasti. Takže stojíme na pomyslné startovní

čáře. Věřím, že bude navrhnuto takové
řešení, které nejen že zajistí plynulý, ale
i bezpečný provoz v blízkosti žst. Praha –
Klánovice jak pro pohyb cyklistů, chodců,
provoz MHD, pohyb a parkování osobních automobilů. Zároveň si uvědomuji,
že se to neobejde bez zásahu do okolního prostředí, ale troufám si říct, že všichni se budeme snažit, aby tento zásah byl
v co nejmenším rozsahu.

RNDr. Pavel Roušar
(OTEVŘENÝ ÚJEZD)

mají výbornou studii, která prokazuje,
že velký parkovací dům je nefunkční.
Když totiž ve špičce k nádraží přivedete
další stovky aut, bude přetížena hlavní
křižovatka, autobusy nebudou jezdit
včas, už nyní je to na hraně.
Zavedl bych časové omezení parkování, které zvýší obrátkovost parkovacích
míst a obslouží více místních občanů,
např. maminky s dětmi. Stačí jen dopravní značky. Když jsem starostoval,
zajistili jsme ke každému spoji příjezd
autobusů, zřídili jsme novou minibusovou linku, naplánovali další linku

z jihozápadní části Újezda, zřídili jsme
nové zastávky. Udělali jsme chodník
k nádraží, objednali dokumentaci pro
druhou část chodníku s cyklostezkou
od školy a studii pro příjezd k nádraží
kolem hájovny ze Staroklánovické auta i autobusy jednosměrně. Nové
vedení radnice (ANO) na tyto kroky
nenavázalo a zadání studie změnilo.
Tato opatření občané berou jako samozřejmost, ale přál bych současné
radnici, aby se jim podařilo v udržitelné dopravě tolik, co nám. Ta další
linka k nádraží už mohla klidně jezdit.

Situace okolí klánovického nádraží je
jedna z důležitých věcí k řešení. Zároveň je to kontroverzní téma. Jedni by
rádi parkoviště, jiní naopak. Argumentem proti je to, že se zhustí doprava,
přitáhne to více aut. I to je možné, ale
na druhé straně ti, co chtějí, aby lidé využívali cyklistickou dopravu či MHD, nepočítají s tím, že někteří nejezdí na kole,
mají děti (logistika rozvozu dětí a náSituace okolo parkování u nádraží Klánovice nás již několik let hodně trápí a vidíme to všichni, kdo zde ráno hledáme
místo na zaparkování. Proto je pro mě
důležité, aby u nádraží bylo vybudováno parkoviště v místě náletového lesa
u otočky. Jsem ráda, že první krok jsme
učinili. Zastupitelstvo odhlasovalo návrh
na změnu územního plánu tak, aby zde
mohlo vzniknout parkoviště. Teď bude
záležet, jak o této změně rozhodne Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Zástavba v obci se zahušťuje, volné
plochy mizí. To klade zvyšující se nároky na vedení obce, aby chránilo zájem
současných obyvatel na nezhoršování
podmínek v území. Většina investorů se
při přípravě svých projektů snaží s obcí
dohodnout a své záměry s obcí sladit.
Varovnou výjimkou je společnost SPIRIT FINANCE a.s., se sídlem v bytovce
za Penny, která vlastní dlouhý pruh pozemků mezi ulicí Druhanickou a Dražickou. Společnost je netransparentní, má

Otázku dopravní obslužnosti v blízkosti
žst. Praha – Klánovice (parkování osobních aut, provoz MHD, pohyb chodců) se
v programu zavázaly řešit všechny kandidující politické strany. A ona i stávající
situace k tomu vybízí. Já jako občan, ale
i zastupitel vnímám, že stávající situace
je dlouhodobě neudržitelná a pro plynulý provoz všech účastníků (cyklistů,

Co podporuji? Kvalitní MHD, cyklo a pěší dopravu, ochranu lesa a naše nádraží
jako vstupní místo rekreace a turistiky,
nikoli druhý Černý Most. Nelze zajistit
parkování u nádraží pro všechny. Nyní parkuje jen zlomek těch, kteří jezdí
za prací. Pěti tisícům automobilistů
z Újezda pomůže pouze plánovaná přeložka. Do její výstavby je nesmysl plánovat velká parkoviště, která Újezd zahltí
dalšími tisíci aut z okolí. Zavedl bych
smíšenou parkovací zónu - Klánovice
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Zdeněk Růžička (ANO 2011)

že se nám ji podaří v krátké době vybudovat. Dále připravujeme rekonstrukci Staroklánovické, kde by se
mělo vybudovat přibližně 80 parkovacích míst. Zde bychom chtěli, aby tato
parkovací místa mohli využívat především rezidenti z Újezda nad Lesy. Tím
by se v místě zklidnila doprava nejen
pro MHD, ale především pro cyklisty,
kterým na nádraží budeme navíc budovat další kryté stojany pro kola.
Z dlouhodobého hlediska si myslím,
že je nutné vybudovat u nádraží Klá-

novice parkoviště. Někteří říkají, že
nám sem bude jezdit více aut, ale
všimněte si, že ta auta již zde jsou
a parkují nám nejen v našich ulicích,
ale nestydí se parkovat i v lese. Na
zastupitelstvu jsme již odsouhlasili změnu územního plánu a ohledně
parkoviště jsme již učinili první kroky.
To však bude trvat opravdu delší dobu a my musíme koukat především
do budoucnosti, nestrkat hlavu do
písku a řešit situaci ihned, i když to
někdy není moc příjemné.

Petr Říha (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

dočeského kraje o vzniku záchytného
parkoviště před východní hranicí Prahy
a prodloužení pásma P0 k vlakové zastávce u tohoto parkoviště. Protože by
šlo o dlouhodobý cíl a my dobře víme,
že situace vyžaduje řešení okamžité,
spojili bychom síly s Klánovicemi, které
jsou zde aktivnější a řešili bychom parkování společně. Parkovací zóny preferující místní obyvatele a regulace obsazenosti mohou být takovým rychlým
řešením. Dále bychom po patřičném
průzkumu zavedli v hodinách dopravní
špičky místní sběrnou „minibus“ linku

svážející obyvatele z oblasti Blatova
a středního Újezdu (jižně od prodejny
Lidl) k nádraží a rozšířili bychom možnosti parkování pro cyklisty.
Čím jsme si však naprosto jisti, že řešením není výstavba betonového monstra v podobě parkovacího domu. Navíc
v lese a na komunikaci, jejíž zatížení,
stejně jako zatížení místních obyvatel,
je za hranicemi snesitelného, nemluvě
o (ne)průjezdnosti ohrožující bezpečnost. Přivést další stovky aut k nádraží
v lese je nesmysl, ze kterého se budou
radovat jen stavbaři.

Milan Samec (ODS)

vozem Prahu opustit, platil patrně také,
případně by mu byla cesta znemožněna?
Kompromisním řešením by bylo rozšíření
tarifního pásma MHD do Středočeského
kraje a tím možnost cestou za prací efektivně parkovat podél tras integrované dopravy. Na okrajích Prahy pak vybudování
tranzitních uzlů, kde lze vozidlo ponechat
na krátkodobý parking. Pokud k těmto
uzlům budou přivedeny další autobusové
linky a dále vybudován systém pro řízené
parkování jízdních kol či dalších dopravních prostředků, mělo by dojít k rozptýlení

dopravní zátěže a celkově tak ulevit náporu především v ranních špičkách. Večerní
špička již nebývá tak kritická. U nás je situace s parkováním dlouhodobě nevyhovující. A to jak pro řidiče, tak pro občany.
Vybudovaní parkovacích ploch pro všechny typy dopravních prostředků u nádraží
Klánovice se jeví tedy jako řešení, které
je třeba ovšem velmi pečlivě vyprojektovat za účasti odborníků. My tomu jdeme
naproti, podali jsme návrhy na změny
územního plánu a zahájili jsme jednání v
této věci.

Parkování u nádraží Klánovice je
projednáváno v naší MČ Praha 21 již
snad dvě desetiletí. Každý o tom jen
hovořil, ale skutek utek. Ono je to
opravdu těžké, protože nikdy nemůžete vyhovět všem. Uvědomme si, že
situace s parkujícími automobily je
tam opravdu hodně kritická, a proto
je nutné tuto situaci řešit. Proto jako
první krok budeme realizovat projekt
k stavbě cyklostezky z Újezda nad Lesy směrem k nádraží a pevně věřím,
Piráti a STAN pro Újezd vnímají vyřešení parkování u Klánovického nádraží jako vysokou prioritu a zastávají
k němu konzistentní postoj. Parkovat
u nádraží je třeba, ale se zdravým rozumem a dodržováním pravidel.
Jak bychom na to šli: nechali bychom
vymezit přiměřený počet parkovacích
míst, zkultivovat okolní zeleň, a zlepšit
dosažitelnost nádraží jiným způsobem
než autem. Co by to všechno znamenalo: Iniciovali bychom jednání s pražským magistrátem a vedením StřeSituace s parkováním má několik úhlů pohledu. Je třeba si uvědomit, že Praha se
rozrůstá a vzrůstá i počet obyvatel v okolí
Prahy. To s sebou přináší větší intenzity
dopravy. Četl jsem úvahy o zpoplatnění
vjezdu do Prahy, až po absurdní názory
o vyloučení osobní dopravy občanů přijíždějících za prací s využitím výhradně MHD
ze záchytných parkovišť mimo území
Prahy. Nejsem zastáncem silových řešení a je třeba si uvědomit, že následně by
každý obyvatel Prahy, který by chtěl svým

Kam s odpadem
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Praha 21 - trasa C
čtvrtek 2. dubna
1. Načešická x Borovská		
1500 - 1520
2. Čentická x Polešovická		
1530 - 1550
3. Hulická x Soběšínská		
1600 - 1620
4. Novosibřinská x Svojšická		
1630 - 1650
5. Žárovická x Žehušická		
1700 - 1720
6. Tuchotická x Velebného		
1730 - 1750
7. Domanovická x Račiněveská
1800 - 1820
Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m.
Prahy) mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy,
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie,
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu,
odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.
14. března
28. března
Rohožnická (u Alberta)
Dědická/Ranská
Toušická (u spořitelny)
Žehušická/Měšínská
Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, 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).
Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NOVÉ KONTEJNERY NA KOVOVÉ OBALY
Nové kontejnery na kovové obaly najdete na devíti stanovištích
nové kontejnery
003 – Zalešanská / Lomecká
009 – Chotěnovská
010 – Žehušická / Machovická
013 – Živonínská 1629
– zdravotní středisko
017 – Lstibořská
018 – Hořejšího / Šlitrova
019 – Kojická / Všenská

025 – Nadějovská / Bělušická
032 – Druhanická / Rozhovická
stávající kontejnery
007 – Pilovská / Čenovická
008 – Hulická / Soběšínská
014 – Žlebská u č.p. 1623
021 – Valdovská
026 – Staroklánovická – u hájovny
027 – Velimská / H

Nebezpečné přesahy dřevin

Vyzýváme všechny majitele pozemků a dřevin z nich vyrůstajících, aby provedli ořez větví, které zasahují do ulice či chodníku a ohrožují bezpečnost chodců,
cyklistů i řidičů. Křižovatky jsou kvůli přerostům nepřehledné a velmi lehce dochází k ohrožení bezpečnosti a zdraví hlavně dětí. Některé dřeviny také zasahují
do lamp veřejného osvětlení a znemožňují údržbu stožárů nebo zmenšují plochu, kterou může lampa osvětlit. I zde je nutný zásah, i zde se jedná o povinnost
vlastníků dřevin. Stejně tak některé dřeviny zakrývají tabulky s označením názvů
ulic. U některých chodníků zasahují do průchozího profilu také popínavé rostliny,
které bez pravidelné údržby výrazně přerůstají oplocení.
Koruny stromů s větvemi sklánějícími se nízko nad komunikaci jsou také poškozovány nákladními vozidly. Stejně tak dochází k poškozování sanitních či obytných vozů.
Vyzýváme proto všechny majitele nemovitostí, aby zkontrolovali, zda právě jich
se tyto problémy netýkají, a případně provedli úpravu všech přerostů.
Také se obracíme na všechny občany, kteří si u domu upravili zelený pás u komunikace, aby i zde provedli prohlídku a patřičné ošetření dřevin. Pokud tak
neučiní, bude na těchto uličních pásech provedena potřebná úprava platným
majitelem či uživatelem příslušného pozemku.
Dana Slabochová,
odbor živ. prostředí a dopravy
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Do kontejnerů patří například konzervy od jídel nebo plechovky od nápojů.
Nepatří do nich plechovky od barev
a sprejů – jedná se o nebezpečný odpad, ten můžete odevzdat v rámci
mobilního sběru nebezpečných odpadů. Nenechávejte u stanovišť kovové
předměty, které se nevejdou do otvoru pro vhození odpadu, ty můžete
odevzdat ve sběrném dvoru v Běchovicích, tel: 602 202 191.

KONTEJNERY
NA ROSTLINNÝ ODPAD
22. března a 17. května,
od 9:00 do 12:00 hod.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická
– na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková

4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově

5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická
Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné
je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté
do něj odložit odpad.

NOVÉ BETONOVÉ KOŠE
V souladu s usnesením Rady MČ
Praha 21 jsme umístli 6 nových betonových košů u nejvíce frekventovaných vstupů do lesa, viz. popis
níže a přiložená mapa.

1. Pilovská u křižovatky s ulicí Bečvářská
2. Polesná u křižovatky s ulicí Čenovická
3. Hodkovská u křižovatky s ulicí Sudějovická
4. Hodkovská naproti č.p. 2405
5. Hodkovská u křižovatky s ulicí Valdovská
6. Všeňská na křižovatce s ulicí Kalská

SBĚR TONERŮ A INKOUSTOVÝCH KAZET
Letos v lednu byl zahájen pilotní projekt sběru použitých
tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných
dvorech hl. m. Prahy.
Originální a dříve renovované originální tiskové kazety budou odborně renovovány a umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Kompatibilní tiskové kazety musí být
zlikvidovány, z důvodu technologické nemožnosti provést
funkční renovaci.

Služba je dostupná na třech sběrných dvorech:
• Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
• Pod Šancemi, Praha 9 – Vysočany
• Generála Šišky, Praha 12 - Modřany
Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s.,
https://www.setriprirodu.cz
Případné otázky prosím směřujte na email: info@setriprirodu.cz nebo telefonicky na tel.: 602 427 335.

INZERCE
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ŠKOLA

Ze školních akcí

První D navštívila divadelní představení „Zahrada“ v Horních Počernicích. Hra byla inspirována známou knižní
předlohou Jiřího Trnky. Všem se nám moc líbily jak výkony
herců, tak kostýmy a především divadelní dekorace. Náš
kulturní zážitek jsme umocnili prohlídkou výstavy slovenského malíře Rado Jerábka. Jeho obrázky byly pro všechny
pohlazením na duši. Vřele doporučujeme – v divadle Horní Počernice do 8. března.
A. Hanzlíková, M. Škvorová

Má třída 3. F se rozhodla připojit k hokejové Spartě v rámci 11. ročníku akce Sparta vzdává hold. Složky integrovaného záchranného systému snad každý z nás někdy
potřeboval a nezbývá nic jiného, než se hluboce uklonit
nad každodenním nasazením života a snahou pomoci potřebným. Letos hokejová Sparta uctila čtyři legendy české
kriminalistiky - kapitána Jana Štočka, a plukovníky Jiřího
Markoviče, Josefa Lottese a Josefa Mareše. Atmosféru
umocnil projev herce Ondřeje Vetchého a zároveň zaplněná 02 Aréna. Možnost nahlédnout do vojenské techniky
a promluvit s vojáky vykouzlilo úsměv každému žáčkovi.
Zdenka Anna Hrbková, tř. uč. 3. F

V rámci únorového projektu se jednotlivá oddělení družiny zapojila do celodružinové soutěže „Lední hokej na suchu““ Děti soutěžily v různých disciplínách jako např. střelba na bránu, vedení puku hokejkou mezi kužely, hokejové
znalosti a další. Vynikající výkony všech soutěžících byly
po právu odměněny diplomy a malými dárky, které udělaly velkou radost. Již potřetí jsme v rámci dnů otevřených
dveří otevřely družinové dílničky. Letos je navštívily na čtyři desítky rodičů se svými dětmi. Rodiče i děti si mohli vyrobit karnevalové masky, záložky, veselé klauny, sněhové
vločky, keramická srdíčka, svého psího mazlíčka nebo se
zapojit do společného zpěvu známých dětských písní. Pracovní a přátelská atmosféra se všem líbila, rodiče i děti
při odchodu nešetřili chválou.
Helena Vonešová,
vedoucí vychovatelka ŠD
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Letos jsme se rozhodli zpestřit mladším dětem den rozdávání vysvědčení pohádkou. Do divadelního sálu školy
přijeli herci ze Zlína s představením v anglicko-českém
nastudování „A Bold Rabbit“. V poučné pohádce o odvážném a veselém zajíčkovi, který však ve své touze proslavit
se dělá i řadu nepěkných věcí, se děti mohly setkat s anglickým jazykem v netradiční formě. Jednoduché pasáže pohádky byly celé namluveny anglicky, složitější dvojjazyčně
a ty nejnáročnější byly ponechány v češtině. V anglicko-českém provedení byly také všechny písničky. Na představení
se děti mohly předem připravit v hodinách Aj, kde dostaly
i pracovní listy se slovní zásobou, křížovkami, gramatickými
a poslechovými cvičeními, texty a nahrávkami písniček.
Šárka Verešová
Třídy 3. F a 3. B navštívily muzikálové představení Robin
Hood v divadle Minor. Historický příběh o odvaze, lásce
a bezpráví nadšeně upoutal všechny děti. Celé představení bylo plné akčních scén doprovázené i stroboskopem.
Nadšení dětí nebralo konce. Těšíme se na další krásná
představení.

Zdenka Anna Hrbková (třídní uč. 3. F), Tereza Hrubá
a Iva Šebestová (tř. uč. 3. B a as. pedagoga)

V únoru proběhl na 1. stupni den otevřených dveří. Letos
jsme ho pojali jako komentovanou prohlídku školy. Návštěvníků jsme se ujali hned u vchodu a postupně jim ukázali prostory školy. Kolegyně „průvodkyně“ by nám mohl
závidět jakýkoliv hrad či zámek. Návštěvníků jsme napočítaly na 200. Na tvářích rodičů při odchodu se objevovaly úsměvy. Z toho usuzujeme, že celá tato akce proběhla
ke spokojenosti všech. Tímto bych také ráda poděkovala
návštěvníkům i všem zúčastněným kolegyním za jejich pomoc při organizaci této akce.
Jana Sieberová,
zástupkyně školy

Našla jsem tu prima lidi
S Hanou Cermonovou, ředitelkou Masarykovy ZŠ,
Újezdský zpravodaj poprvé mluvil koncem loňského
srpna. V té době končily prázdniny a škola ještě zela
prázdnotou. Jak hodnotí své dosavadní působení na
naší škole po prvním pololetí? A jak složité je zbavit budovu v Polesné architektonického dědictví konce 80. let,
kdy byla projektována? O tom všem si paní ředitelka povídala s ÚZ.
Jak se po půl roce po pracovní stránce ve škole cítíte?
Našla jsem tu prima lidi s nefalšovanou touhou něco změnit. A také se mi podařilo dát dohromady tým, o který se
mohu opřít. Dva týdny po mně nastoupila do funkce nová
hospodářka školy, což je pozice, která předtím obsazena
nebyla. Ekonomická struktura školy si sedá, což platí i pro
hierarchický princip řízení. Jako ředitelka nemohu rozhodovat o všem, od toho mám kolem sebe lidi, na něž se
mohu spolehnout.
Kromě ředitelování také učíte občanskou výchovu.
Překvapilo vás něco na škole jako učitelku?
Neřekla bych. Mám za sebou 22 let pedagogické praxe.
Dřív jsem učila na střední škole, takže změnou pro mě byl
jen věk žáků. Jako každý učitel si musím dělat přípravy na
hodinu. A jako ředitelka také svůj čas věnuji hospitacím,
abych měla přehled.
Nedávno proběhl den otevřených dveří. Jak byl úspěšný?
Na první stupeň se přišlo podívat na 200 rodičů, zájem byl
veliký. Na druhém stupni již o dost menší, tam jsme přivítali jen dvě desítky dospělých. Ale je to logické, protože
druhý stupeň rodiče zkrátka tolik neřeší. I od kolegů vím,
že velký zájem byl o třídu s prvky pedagogiky Montessori. Příští školní rok chystáme otevření prvního „trojročí“,
což je skupina prvňáků, druháků a třeťáků sloučených
po dvou třídách.
Jak je to s kapacitou školy? Podle demografické studie,
kterou si nechal zpracovat Úřad MČ Praha 21, v roce
2021 počet dětí ve škole může dosáhnout až 1150…

Již v příštím školním roce, tedy 2020/2021, chystáme navýšení kapacity o padesát míst. Máme vytipované místnosti
v družině, které pravděpodobně budou fungovat ve dvojím režimu. Dopoledne jako kmenové učebny, odpoledne
jako družina. Není to vůbec ideální, v současné době ale
jediné reálné řešení.
Dlouhodobě by bylo samozřejmě vhodné, kdybychom
mohli využít místností, kde je dnes mateřská školka Sluníčko. Možná by v budoucnu bylo reálné umístit do horních pater třídy s prvky Montessori. To je ale dlouhodobější vize, rozhodně nemluvím o příštím roce. Naší škole by
mohlo odlehčit také to, kdyby na druhém stupni nebyla
spádovou pro sousední Koloděje. Zřizovatel v tom již podniká nějaké kroky, tak uvidíme.
Největší budova školy, ta v Polesné ulici, žákům ani
pedagogům příliš přívětivou tvář nenabízí. Máte nějaké plány, co s tím?
Ono se už ledacos k lepšímu posunulo. Ve spolupráci
s akademickým malířem Jurajem Ďurišem si děti vyzdobily jednu stěnu na chodbě ve třetím patře, máme tři nové
odpočinkové zóny, v jedné již je boxovací pytel, do druhé
jsme objednali sedací pytle. O jarních prázdninách chceme vymalovat chodbu ve 2. patře do příjemnějších, pastelových odstínů. Postupně chceme vyměňovat osvětlení,
dokončit vybavování tříd novým nábytkem a také rekonstruovat kabinety pro učitele. Všechno je to běh na dlouhou trať a jsme závislí na tom, co si z našeho rozpočtu
můžeme dovolit.
V naší škole by se dobře měly cítit nejen děti, ale i učitelé. A mám pocit, že na zázemí pedagogů se tu dříve moc
nemyslelo. Proto jsem nechala zrekonstruovat nejen sborovnu, ale i kuchyňku, kde je nová lednice i kávovar. Stala
se místem ranního setkávání pedagogů a z vlastní zkušenosti mohu říct, že u ranní kávy se ledacos probere. A co je
nejdůležitější – nikoho tu neuvidíte, že by se mračil.
Blahoslav Hruška

Interaktivní Divadelta

Spolek Divadelta hraje svá představení zaměřená na prevenci rizikového chování pro žáky všech ročníků. Diváci nejsou pouhými
pozorovateli, ale zapojují se do celého programu. Jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště a pokusili se svým zásahem
zvrátit průběh jednání hlavních postav. Cílem tak je zkoumat svůj
vztah k danému problému a uvědomit si své způsoby jednání.
Se spolkem spolupracujeme již poněkolikáté. V únoru si Divadelta pro nás připravila několik představení. Každé bylo určeno pro
jinou věkovou skupinu. Čtvrté ročníky se zúčastnily představení
Alenka v nesnázích a Připojená, ve kterém děti radily hlavním
postavám, jak se správně chovat ke svým spolužákům a jaké nebezpečí číhá na internetu. Šesté třídy viděly představení Trest,
ve kterém se naučily, že i nevinná legrace může snadno přerůst
v šikanu, a deváté třídy se učily finanční gramotnosti v představení nazvaném Poslední mince.
Ohlasy žáků:
„Představení se mi moc líbilo. Naladilo mě pozitivně.“
„Interakce s publikem byla skvělá.“
„Líbilo se mi, že tam mohly hrát i děti.“
„Překvapilo mě, že to bylo podle skutečného příběhu.“
Všechny programy byly zajištěny organizací Újezd nad Lesy: Krajina pro život z. s. a finančně podpořeny Nadačním fondem ICZ.

úterý 10. března
od 7:45 do 9:30

Kateřina Polanská
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Odbor školství a kultury MČ Praha 21
srdečně zve rodiče s dětmi na dny
otevřených dveří v mateřských
školách v Újezdě nad Lesy

1. MŠ, Četnická 2222		

3. 4.
dopoledne v 9 hod., 10 hod., 11 hod.

MŠ Rohožník, Žárovická 1653
		

31. 3.
dopoledne od 9 – 11 hod.

MŠ Sedmikráska, Lišická 1502
		

24. 3.
dopoledne od 9 - 10 hod.,
od 10- 11 hod. a od 11 – 12 hod.

MŠ Sluníčko, Polesná 1690		

18. 3.
dopoledne od 9 – 10 hod., od 10:15 - 11:15 hod.
odpoledne od 15:30 do 16:30 hod. 8. 4.

Podrobné informace naleznete
na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Nový rok na Rohožníku

Do nového roku jsme v Mateřské škole Rohožník vešli
s tématem Hvězdář, na které se vždy těšíme. Měli jsme
možnost vplout do neznáma, objevovat taje nekonečného vesmíru, povídat si o planetách, sluneční soustavě,
raketoplánech i astronautech, mluvit „marťanskou řečí“,
vysílat signály do vesmíru pomocí hudebních nástrojů.
Tentokrát jsme navštívili i hvězdárnu v Ďáblicích, kde
jsme zkoušeli pozorovat Slunce.
Vyráběli jsme papírové planetky a sluníčka z nejrůznějších materiálů, skafandr z papírové tašky, mimozemšťany, ukázali jsme si různá znamení zvěrokruhu. Pustili jsme se i do výroby rakety z velkých krabic, která má
spoustu řídících panelů, tlačítek a počítačů. Nezapomněli
jsme ani na kosmonautský výcvik, při kterém jsme využili
naši novou horolezeckou stěnu.
Dalším řemeslem tohoto roku je švadlena. S touto profesí nám hodně pomáhá školková babička Milena, kterou
moc pozdravujeme a těšíme se, až odhodí sádru z nohy
a přijde zase mezi nás. Zatím jsme polehoučku začali šít
čelenky a náramky, ale rozhodně nás čekají i přípravy
na karneval, kde se nám zkušenost s jehlou a nití rozhodně hodí.
Kdo nás ještě neznáte a nevíte, jak to u nás ve školce
chodí, přijďte se podívat na den otevřených dveří, který
se koná 31. 3. od 9 hodin. A když se vám u nás zalíbí, čekáme vás 4. 5. u zápisu. Za kolektiv MŠ Rohožník
Iveta Průšová

Zápisy do mateřských škol
Zápisy do MŠ zřízených MČ Praha 21 pro školní rok
2020/2021 se budou konat ve dnech
4. května (pondělí)
MŠ Sedmikráska a MŠ Rohožník
a
6. května (středa)
1. MŠ Čentická a MŠ Sluníčko
od 13 do 18 hod.
Městská část Praha 21 je zřizovatelem 4 mateřských škol,
ze kterých si můžete vybrat. Pro všechny tyto MŠ je vytvořen jen jeden spádový obvod, tvořený celým územím MČ.
Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti
let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu
vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ, počty volných míst
a konkrétní podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých MŠ.
Provoz MŠ:
• v době jarních prázdnin od 24. 2. do 1. 3. 		
je ve všech MŠ zajištěn
• v době hlavních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 		
je zajištěn následujícími školkami:
1. MŠ, Čentická 2222: 		
od 1. 7. – 17. 7.
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502: od 20. 7. – 31. 7.

INZERCE

Sběr papíru
úterý 17. 3., 12 – 14, 15 – 17 hod.
středa 18. 3., 12 – 14, 15 - 17 hod.
ve dvoře 1. stupně Masarykovy ZŠ
(vjezd do dvora z Čentické ul.)
Prosíme, aby byl papír svázaný.
Jana Sieberová,
zástupkyně školy
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SPOLKY
Co děti potřebují a kdy se mohou přihlásit?
Klasicky začínáme v září, ale přijít mohou kdykoli. Bereme děti od šesti let.
Roční příspěvek je 1000 Kč. To jsou
peníze, za které nakupujeme potřebný
materiál – lana, úvazky, chyty a mnoho
dalšího vybavení. Zbytek peněz pak jde
do Horolezeckého svazu na průkazy,
které děti potřebují na soutěže, a také
na lezecké výlety u nás i do zahraničí. Potřebovat budou jen vlastní boty
na lezení.

Stěna, která odchovala
mistry republiky
Tentokrát bych ráda představila horolezecký klub Gekon. Vedou ho již od začátku manželé Kurkovi. Po rozhovoru s Janou Kurkovou jsem si uvědomila, kolika
skvělými lidmi, kolika prvenstvími a úspěchy se může Újezd chlubit. Je úžasné,
že jsou i v této době mezi námi lidé, kteří pracují nezištně, dobrovolně. Jen aby
předali své zkušenosti nové generaci. Pro skvělou partu, dobrý pocit.

Co byste si pro klub přála?
Dokončení lezecké stěny. Pak by opravdu naše stěna patřila k těm nejlepším.
Teď je prostě nedodělaná, kousek jí
chybí. Bohužel náš klub dotace nějak
míjejí.
A také větší zájem dětí o soutěže. Někdy je musíme přemlouvat. Pro děti je
to veliká zkušenost a povyrostou tím.
Srdečně přivítáme všechny lezecké
nadšence na závodech, které pořádáme v naší škole. Přijďte se podívat…
Děkuji za rozhovor a ještě dodám…
přijďte se podívat a třeba pomoct. S trénováním, s dokončením stěny, s vybavením. Ať se stále můžeme v Újezdě
chlubit tolika prvenstvími a úspěchy.
Martina Schiffmannová

Jak jste se k lezení dostala?
Díky tatínkovi, který hory miloval a chodili jsme na dlouhé túry po Tatrách.
To jste chodili… a lezení?
Postupně se mi to zalíbilo víc a tak jsem si udělala „horoškolu“. Dřív to byla škola,
přednášky, testy… a zkoušky. Trvalo to dost dlouho. K tomu se jezdilo na dvoudenní výlety na hory, při týdenním pobytu v Tatrách se dělaly závěrečné testy a dostali
jsme průkaz. Táhlo mě to do výšek.
Jaké byly začátky s umělými stěnami?
Vůbec první byla v Ruzyni. Urgovala jsem na vedení, aby se zbudovala lezecká stěna v naší škole. To znamená, že v roce 1991 v rámci školního sportovního klubu
vznikl na naší škole první horolezecký oddíl v Praze s malou stěnou. V roce 1993
jsme už byli pod Českým horolezeckým svazem.
Teď se hodně mluví o závodech v lezení…
Už v té době jsme jezdili na jedno- i dvoudenní závody. U nás vyhrával i Adam
Ondra, který je známý po celém světě. Máme tři mistry republiky, které jsme odchovali v našem klubu. V současnosti máme několik skvělých dětí, které vyhrávají
na mnoha různých závodech.
Pro koho je stěna ve škole určená?
Tím, že je to školní klub, ve školní tělocvičně, je lezení u nás určené pro mládež.
Nejen z Újezda. Když přijde někdo, kdo si chce lezení vyzkoušet, může. Často nám
pomáhají rodiče dětí, kteří k nám chodili sami trénovat. Teď tu máme jejich děti
a máme skvělou partu.
Jak často trénujete?
Scházíme se dvakrát týdně na dvě hodiny. Jezdíme v létě na skály, kde si to děti doopravdy osahají. Často třeba do Rakouska na ferraty. Pořádali jsme dvakrát
do roka celorepublikové soutěže pro ostatní školy. Nově jsou jednou ročně, mimo
lezeckou sezonu, což je podzim zima. Všechno děláme dobrovolně. A proto, že máme za děti zodpovědnost, jsme tu s mužem pořád.
Co od dětí vyžadujete?
Ukázněnost. Děti vedeme k zodpovědnosti, a to nejen za sebe. V lezení se musíte
spolehnout na toho druhého, který vás jistí. Snažíme se je naučit disciplíně. Musí
se chovat tak, abychom jim i my mohli důvěřovat a mohli se na ně spolehnout.
Svým chováním by totiž neohrozili jen sebe, ale i mnoho ostatních.

KAS

v Tančícím domě
Na výstavě zesnulého výtvarníka, designera a architekta Bořka
Šípka se nás sešlo 19. Dosud největší Šípkova výstava má název
Retrospektiva a ve svých třech
částech představuje téměř 300
rozmanitých objektů, které umělec
vlastnoručně vyráběl: od váz, karaf a dekoračních předmětů přes
lustry, či lampy po stolky, křesla i
knihovny. V prostřední části, kde je
užitkové sklo, běží dokumentární
film o autorovi. V dalších dvou částech vás ohromí veliká skleněná
barevná krása. Žasnete, co všechno se dá vytvořit ze skla a nechce
se vám odejít.
Bořek Šípek v únoru 2016 prohrál
boj s rakovinou. Bylo mu 66 let.
Část naší skupiny po prohlídce výstavy ještě vyjela na vyhlídku, aby
se pokochala pohledem na Prahu.
I ten je krásný. Prostě bylo to moc
hezky strávené dopoledne.
Irena Krajzingrová
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Zahrádka v březnu
Jako vždy začneme pořekadly, a to méně známými: „V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato“, „ Kolik
březnových mlh, tolik lijavců v roce“.
Úplně to nejdůležitější je voda. Připravíme si sudy a nádoby pod okapy na dešťovou vodu, ta je pro zalévání nejlepší.
Jakmile zem rozmrzne a oschne, připravujeme záhony pro výsev a výsadbu, na podzim zryté záhony zkypříme
a urovnáme, začínáme s výsevem mrkve, petržele, pastináku. Protože klíčivost kořenové zeleniny je dlouhá, když
si neoznačíme řádky je dobré přidat
na větší rozpon semena ředkviček, ty
nám krásně naznačí řádky a i jednocení je pak jednodušší. Jako předplodinu
na záhony, kde chceme pěstovat rajčata nebo okurky, vysejeme špenát, jeho
vegetační doba je 30 dnů a je to stále
oblíbenější zelenina. Připravujeme sadbu brambor, dáme ji naklíčit, a to buď
volně v přepravce nebo s malým množstvím zeminy. Sázíme dle počasí celý
duben, nejpozději začátkem května.
Drobné ovoce: rybíz i angrešt je třeba přihnojit draslíkem a fosforem bez
chloru, nejlépe se hodí síran draselný
nebo síran hořečnatodraselný, ostatní
draselná hnojiva nejsou vhodná.
Ovocná zahrada: řežeme a stříháme
jádroviny. Když nechceme velké přírůstky, necháme řez až těsně před pučením,
jak nás učil dr. Peleška, můžeme stříhat
i v době květu. Pozor: peckoviny stříhá-

me od doby květu až do doby sklizně,
to je ovšem nejzazší termín! Půdu kolem nově vysazených ovocných dřevin
zakryjeme mulčem – kompost, uleželý
hnůj, napůl vyzrálý kompost. Tím nevysychá půda u kořenů tak rychle a ještě
při případných mrazech jsou kořeny
těsně pod povrchem chráněny.
Jahody: vyčistíme od případných plevelů a suchých listů, mělce okopeme,
přihnojíme kombinovaným hnojivem
s nízkým obsahem dusíku (ta bývají bez
chloru), hnojivo rozhoďte mezi řádky
v uchém stavu v množství 30 g na m2.
Případnou jarní výsadbu provádějte
v březnu a dubnu, dbejte na to, aby rostliny měly dobrý kořenový bal. Kupujte
kvalitní označenou sadbu, darovaná
mnohdy přináší zklamání. Sazenice jahod v prvém roce po výsadbě nezaplní
celý záhon můžeme do meziřádků vysít
ředkvičky, ranou mrkev i jarní cibulku.
Vinná réva: v letošní teplé zimě by měla být již ostříhána v únoru, jinak po střihu v březnu musíme počítat s velkými
ztrátami mízy.
Miluji broskve, proto o nich něco více: stromky přihnojte, aby lépe rostly,
chraňte je před mravenci a mšicemi,
dopřejte jim kolem kmínku mulč a dle
potřeby zálivku. Když předjarní teploty
vystoupí nad 7 až 10 stupňů, pokračujte
ve stříkání broskvoní. Celkem spolehlivým ukazatelem pro vhodný termín
postřiků jsou kvetoucí lísky a rašící an-

Skauti v zimě nezahálejí

Začátkem nového roku se skauti
z Újezda rozhodli, že se zúčastní celorepublikové skautské akce s názvem
Zimní přechod Brd. Zájem o účast
na akci projevily všechny oddíly.
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25. 1. se tedy vyráželo z hlavního
nádraží směr Řevnice. Každoroční
náplní zimního přechodu je putování na Kytínskou louku, kde se sejdou
oddíly z celé republiky a děti si vyměňují vlastnoručně vyrobené brděnky.
Je možnost se zde i občerstvit párkem
v rohlíku, teplým čajem nebo horkou čokoládou. Vše je vydáváno z polní skautské kuchyně. Vyvrcholením celé akce je
slavnostní nástup ve 13 hod. se vztyčením vlajky Zimního přechodu Brd.
A jak tato akce vznikla? V roce 1969 ji
uspořádali poprvé skauti jako nenásilný protest proti okupaci v roce 1968.
Od té doby se přechod Brd koná pravidelně každý rok, za doby komunismu pod hlavičkou TOM (Turistických
oddílů mládeže). Tradiční jsou trasy
z Mníšku pod Brdy nebo z Řevnic, ale
jsou i jiné možnosti, např. z Dobříše.
Během ledna probíhaly v oddílech
tradiční skautské schůzky. Klučičí oddíl Vidrholec se zaměřil začátkem roku na zdravovědu a aktivity spojené

grešty. Vhodnými přípravky pro první
jarní (předjarní) postřik jsou měďnaté
fungicidy. Opět můžete použít Kuprikol,
výborným přípravkem je i Champion
50 WP. Znovu postříkejte nejen větve,
ale celý kmen. Nejdéle do dvou týdnů
aplikujte druhý postřik. Přípravky vystřídejte a namíchejte dle návodu: například Delan 700 WSG, Syllit WP, Dithan
DG nebo Neotec. Do týdne po druhém
postřiku lze provést ještě třetí, a to Rubiganem či Clarinem. Nejzažší termín
pro postřik proti kadeřavosti je rašení
terminálních pupenů, kdy se na šupinách objevují zelené proužky. Postřiky
pozdější nemají žádnou účinnost, představují jen zbytečnou práci a vydání.
Vše o nás hledejte na
https://kvetyujezda.ic.cz.
Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová

Zveme naše členy na

výroční členskou schůzi,
která se bude konat
v sobotu 7. března 2020 ve 14 hodin
v jídelně ZŠ Polesná
– vchodem z ulice Čentické.
Těšíme se na setkání

s první pomocí. Holčičí oddíl
Kasiopeja měl v programu
šifry a mapy. Šídla se v lednu
soustředila spíše na skautskou historii a metodiku.
Chtěli bychom vás srdečně pozvat na
náš skautský ples. Již počtvrté se bude konat v Polyfunkčním domě, který
je hned centru Újezda. Ples proběhne
28. března. Lístky (po 150 Kč) si můžete zakoupit ve skautských klubovnách
na Rohožníku, nebo přímo na místě
konání plesu. Večer zahájí v 18:30 hod
kapela Bosáci. Tematicky bude celý večer laděn do punkového stylu. Kostým
je samozřejmě povolen, ne-li přímo
vítán. Doufáme, že se dočkáme pikantních punkových plesových převleků.
V programu se můžete těšit na spoustu
předtančení, které si připraví děti. Nebude chybět ani tombola a taky tradiční
afterparty v Restaurantu Smolík. Proto
se na vás tedy těšíme a doufáme, že se
všichni na plese šťastně shledáme.
Barbora Radová

Uklízíme se sousedy
Spolek Újezdský STROM je opět partnerem celonárodní kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020. Hlavní
úklidový den je sobota 4. dubna, ale
tohle datum není žádné dogma. První
letošní vlaštovkou byla akce „Ukliďme Orlík“ v sobotu 15. února, při níž
dobrovolníci spolupracovali s Povodím Vltavy a Českým rybářským svazem. Další akce jsou pak registrovány
v březnu i dubnu na www.UklidmeCesko.cz.
My letos oprášíme spolupráci se sousedy z Klánovic a připojíme se k úklidu
se srazem na Nádraží Praha¬ Klánovice Sever ( tj. na klánovické straně). Podrobnější informace budou na našem
webu a na nástěnce v Hulické ulici.
Vloni jsme oslavili dvacátý úklid Klánovického lesa, který organizoval
náš spolek. S uklízením bince v lese
jsme začínali na podzim roku 2006 a v
dalších letech jsme veřejnou brigádu pořádali dvakrát do roka. Dokud
jsme z lesa nevytahali většinu skládek
za předchozí desetiletí, kdy „bylo zvykem“ do lesa vyvážet vše nepotřebné. Když jsme s úklidem začínali, byli
jsme v Újezdě za blázny.
Za čtrnáct let a dvacet úklidů se situace změnila. Naštěstí k lepšímu. Pomohla mezinárodní kampaň Ukliďme
svět a od roku 2016 čím dál populárnější domácí modifikace Ukliďme
svět, ukliďme Česko. V Újezdě už nejsme sami, kdo se na lesních cestách,
či na veřejných prostorách vyskytuje

v rukavicích a s pytlem na odpadky v rukou. A to je dobrá
zpráva. Tak i letos vyzýváme
všechny Újezďany, ať jdou uklidit své okolí. A ať to nedělají
jen jednou do roka. Za spolek
Újezdský STROM.
Zita Kazdová

Pojďte s námi uklidit Rohožník
Sejdeme se 4. dubna v 9 hod.
na konečné autobusu na Rohožníku
Pytle na odpad zajištěny
V rámci celostátní akce Ukliďme Česko se na vás těší
členové místní organizace hnutí ANO 2011

Ukliďme si Újezd
Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Rok
se sešel s rokem a máme tady další
tradiční akci Spolku OKO - Ukliďme si
Újezd. Jako každý rok, tak i letos se vydáme do východní části Klánovického
lesa včetně úklidu přilehlého lesního
hřiště. Letos se navíc vydá speciální
„motorizovaná jednotka“ na kolech po
trase Lesní galerie II. Obrazně řečeno,
pokusí se omýt a vykoupat počmáraná
zvířátka z Lesní galerie II. Máte-li chuť
nám pomoci, rádi vás přivítáme 4. 4.
v 10 hodin před Galerií Kollmanka. Rukavice pro děti budou zajištěné. A na
závěr akce bude již tradičně opékání
špekáčků a klábosení o všem možném
i nemožném v tom našem Újezdě. Bližší informace získáte z plakátku, možnost přihlášení je zde: https://www.
UklidmeCesko.cz/event/24785/
Těšíme se na vás. Za Spolek OKO

UKLIÏME SI ÚJEZD
A KOUPÁNÍ ZVÍØÁTEK
LESNÍ GALERIE II

SOBOTA 4. 4. 2020 OD 10:00 HOD
SRAZ u GALERIE KOLLMANKA
UKONÈENÍ AKCE KOLEM 13:00 HODINY
OPÉKÁNÍM VUØTU U GALERIE KOLLMANKA

Akci poøádá Spolek OKO ve spolupráci s 22. vlèáckou smeèkou, spolkem
VAMOS 66, z.s. a za podpory Mìstské èásti Praha 21
a Galerie Kollmanka.

úklid 2019

Jan Veselý
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PŘEHLED AKCÍ SPOLKU ÚJEZD.KOM, z.s.
21.3.2020
Sousedský Ples

ŘÍJEN 2020*
Vítr v šatníku

4.4.2020
Ukliďme Česko – ukliďme svět

ŘÍJEN/LISTOPAD 2020*
Dýňování

BŘEZEN/DUBEN 2020*
Vítr v šatníku

23.12.2020
Sousedské vánoční vinšování

30.4.2020
Pálení čarodějnic

* Přesný termín bude upřesněn na našem webu
www.ujezdkom.cz

30.5.2020
Sousedský den

Všechny akce, kromě Ukliďme Česko,
proběhnou na plácku Bartoloměj,
ul. Lišická, naproti MŠ Sedmikráska.

29.8.2020
Svatobartolomějská noc

Jak se chovat při kontaktu s neznámou
osobou doma, na ulici a bezpečné
chování v hromadném dopravním
prostředku.
Důraz je kladen na prevenci kapesních krádeží, bezpečný výběr peněz
na poště, bankovním ústavu nebo
z bankomatu.
Upozornění seniorů na nebezpečné
triky podvodníků a jejich legendy.

Paní Lenka Hofmanová, DiS
z Městské policie

nás poučí i s názornými filmovými
ukázkami

Ve znamení sousedství
S prvními teplejšími paprsky jarního sluníčka se probouzíme i my ze zimního
odpočinku a začínáme pracovat na přípravě komunitních akcích našeho spolku.
Srdečně všechny zveme na náš první Sousedský ples, který se koná 21. března
v restauraci na Blatově a to díky finanční podpoře hl. m. Prahy a dobrovolnické
práci našich členů a příznivců. Stejně jako loni se zapojujeme do největší úklidové
akce posledních let Ukliďme Česko – ukliďme svět. Nesmí chybět naše již tradiční swapy, neboli výměnné bazary oblečení, knih, hraček nazvané Vítr v šatníku,
které se konají vždy na jaře a na podzim na Komunitním plácku Bartoloměj. Pro
milovníky komorního, komunitního prostředí organizujeme na našem plácku pálení
čarodějnic. Už třetím rokem
pořádáme při příležitosti Evropského dne sousedů náš
vlastní újezdský Sousedský
den. Novou akcí, na kterou
se všichni moc těšíme, je
srpnová slavnost - Svatobartolomějská noc. Na podzim
se můžete těšit na oblíbené
dlabání dýní a rok ukončíme v předvečer Štědrého
dne sousedským vánočním
vinšováním. Kromě těchto
stálých akcí plánujeme ještě
další, o nichž Vás budeme
informovat na našich webových stránkách www.ujezdkom.cz a prostřednictvím
Starokolínská 311, Praha 21
facebooku. Těší nás váš zájem a těšíme se na vás.
VSTUPENKY
Hana Mertová, Blanka CharV PŘEDPRODEJI

SOUSEDSKÝ
21.3.2020
PLES 18:30
WELCOME
DRINK
ŽIVÁ KAPELA
S.M.O.G.
TOMBOLA
TANEČNÍ SÁL
RESTAURACE
NA BLATOVĚ

vátová, Míša Skalníková,
Lenka Danielová

WWW.UJEZDKOM.CZ
S finanční podporou Magistrátu HMP

Březnová vycházka SPCCH

KARLOVEM NA BASTION A DÁLE NA ALBERTOV
ve čtvrtek 26. března

Sraz zájemců je v podchodu metra C stanice I. P. Pavlova v 10 hod.
Doporučená doprava:
bus 250 na Černý Most, metro B, přestup na Florenci na metro C- výstup I. P. Pavlova
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Prevence osobního bezpečí

ve čtvrtek 5. března v 15:30 hod.
v sále Masarykovy ZŠ
Srdečně zveme nejenom seniory,

ale všechny zájemce o osobní bezpečí.
Účastníci obdrží malý praktický dárek.
SPCCH

Výbor SPCCH
Dává na vědomí, že

plavání a cvičení
v bazénu
Wellness Kossuth
bude probíhat :

úterý - plavání 10x
od 14. 4. (skončí 16. 6.)
pátek - plavání a cvičení 10x
od 17. 4. (skončí 19. 6.)
zájemci o bazén hlaste se
u paní Marie Tomaidesové,
tel.775 377 769,

email: marytomaides@seznam.cz
Tato akce bude finančně podpořena
z grantového systému MČ Praha 21

Luhačovice 2020
Informace pro účastníky ozdravného
pobytu v lázních Luhačovice

7. - 14. března
Odjezd rychlíkem 885 – Slovácký
expres
7. 3. z Hlavního nádraží Praha
v 6.57 hodin,
vůz č. 368,
místenky č. 31, 32, 33, 38, 41-47,
52, 54-58, 61-68, 71-78, 81-88.

SPORT

Taekwondo:
Újezd mezi
nejlepšími

Fotbal: jarní část
přeboru začíná
V březnu se rozjedou další kola Pražského přeboru,
nejvyšší soutěže hlavního města, v níž bojují také naši
fotbalisté. A „áčko“ FK Újezd nad Lesy si nevede vůbec
špatně. V podzimní části vybojovalo 29 bodů při celkovém
skóre 42:24, což naše borce dostalo na celkové třetí místo
v soutěži. Za vedoucím duem FK Admira Praha a FK Újezd
Praha 4 navíc zaostávají jen o čtyři body.
V průběhu ledna a února sehrál A-tým čtyři přípravné
zápasy, v nichž potvrdil své kvality. Zvítězil nad Satalicemi
a FC Tempo Praha, remizoval s Braníkem a utrpěl jedinou
porážku, když se středočeským klubem TJ Klíčany těsně
prohrál 2:3.
V jarní části čeká na naše fotbalisty v Pražském přeboru
celkem patnáct kol. Sedm zápasů odehraje FK Újezd nad
Lesy doma, osm venku na hřištích soupeře. Povzbudit naše
borce můžete přijít i vy, a to hned v neděli 22. března, kdy
se na hřišti v Polesné hraje zápas proti Kolovratům. Výkop
je v 15 hod., občerstvení zajišťuje restaurace Na Hřišti.
Blahoslav Hruška

Třicátého ledna proběhlo slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších sportovců Českého svazu Taekwondo.
Do Kulturního centra Novodvorská se sjeli zástupci
oddílů poomsae i kyorugi z celé republiky. Z Újezda
na galavečer zamířilo šest oceněných, kterým se
ve svých kategoriích za uplynulý rok podařilo uhájit
naprosté prvenství, a to v doprovodu svých trenérů,
rodičů a blízkých podporovatelů.
Pro poháry za své výkony tak postupně z újezdského
taekwonda na pódium zamířili Tomáš Přinda, Maruška Brejlová, Julča Šlesingerová a Martin Horák. Také
díky jejich výkonům se v závodních sestavách Kangsim Dojang umístil na celkovém třetím místě v prestižní kategorii Extraliga poomsae a stejnou příčku obsadil také v Národní lize poomsae.
Rovněž ve sportovním zápase se našim závodníkům
v loňském roce podařilo získat několikero prvenství.
Pro zasloužené poháry za vítězství ve svých věkových
a váhových kategoriích si po celoročních výkonech
dokráčeli Vojta Stejskal, Tomáš Rada a Pepa Skotnica.
I tito vítězové se podíleli na týmových úspěších uplynulého roku, které letos nabraly podobu stříbrného
umístění v Národní taekwondo lize mládeže a poháru
za celkové třetí, bronzové místo v nejprestižnější závodní kategorii Taekwondo extraliga.
Všem vítězům ještě jednou gratulujeme. Úspěchy jednotlivců však podtrhují snahu všech cvičenců v našem
oddíle, kteří spolu táhnou za jeden provaz a kteří se
všichni podílejí na těchto výsledcích. Poděkování patří také jim a samozřejmě všem rodičům, kteří snahy
svých dětí podporují.
Pavel Pospíšek

So

7. 3.

14:30 Vyšehrad B : Újezd nad Lesy

Ne

15. 3.

14:00 Admira Praha B : Újezd nad Lesy

Ne

22. 3.

15:00 Újezd nad Lesy : Kolovraty

So

28. 3.

10:15 Slavoj Podolí : Újezd nad Lesy

Ne

5. 4.

16:30 Újezd nad Lesy : Př. Kopanina

Pá

10. 4.

15:00 Královice : Újezd nad Lesy

Ne

19. 4.

17:00 Újezd nad Lesy : Hostivař

So

25. 4.

17:00 Olympia Radotín : Újezd nad Lesy

Ne

3. 5.

17:00 Újezd nad Lesy : Dukla JM

Pá

8. 5.

10:00 Zličín : Újezd nad Lesy

Ne

17. 5.

17:00 Újezd nad Lesy : Uhelné sklady

So

23. 5.

10:15 Újezd P4 : Újezd nad Lesy

Ne

31. 5.

17:00 Újezd nad Lesy : Viktoria Žižkov B

So

6. 6.

10:30 Motorlet Praha B : Újezd nad Lesy

So

13. 6.

10:30 Újezd nad Lesy : Třeboradice
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ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
ÚVALY

Město koupilo od ČD parkoviště u nádraží
Někdy od roku 2006 se datuje snaha města získat pozemky pod současnou parkovací plochou do vlastnictví města. Toto úsilí provázely naprosto
neskutečné problémy a potíže – a především, ze strany státu byla pro město podpora nulová, ze strany Středočeského kraje pak spíše jen slovní …
Ale všechny problémy se podařilo po dlouhých 14 letech překonat.
Město Úvaly a České dráhy v polovině února podepsaly smlouvu, kterou
město tyto pozemky kupuje za 5,8 mil. Kč. Již před třemi roky se podařilo
Úvalům odkoupit objekt bývalého nádraží.
Městu se tak konečně otevírá možnost dokončit rekonstrukci okolí úvalského nádraží – vybudovat nový autobusový terminál, zcivilizovat stávající
parkoviště a zavést systém parkování u nádraží a v jeho okolí.
Jaké budou další kroky? A to ještě letos? Oslovíme architekty, aby pro město připravili projekt terminálu bus/auto/kolo/vlak. Zavedeme parkovací
systém u nádraží a v jeho okolí. Zřídíme zabezpečené parkování pro kola,
aby se zejména majitelé dražších kol nemuseli bát, jestli svá kola po návratu do Úval najdou na svém místě.

Převzato z webu mestouvaly.cz.,
kráceno.

Petr Borecký,
starosta Úval

ŠKVOREC

Sbírky na varhany

Hned dva sbory v okolí odstartovaly program adopce varhanních píšťal. Loni v prosinci započal benefičním koncertem projekt záchrany historických varhan v evangelickém kostele ve Škvorci, jenž slouží i újezdským věřícím.
Adopce jednotlivých píšťal rozebraných varhan dosud
vynesla 82 tisíc Kč, přispělo i několik újezdských občanů,

za což jim patří dík. Transparentní účet č. 2601731510/2010
zůstává otevřen, více informací naleznete na www.skvoreckevarhany.cz.
Pokračuje také sbírka v sousedních Kolodějích. Tamní
katolická farnost formou adopce shání finance na opravu nástroje z 19. století. Číslo účtu je 0251846369/0800,
var. symbol: 1874, více o celém projektu naleznete na
www.kolodeje.farnost.cz.
Blahoslav Hruška

ZŠ Úvaly
Náměstí Arnošta z Pardubic 8
250 82 Úvaly
Kontaktní osoba Bc. Horáková tel. 604 407 142

PLÁNUJEME OTEVŘÍT TŘÍDU S LMP
Základní Škola Úvaly od září 2020 plánuje
otevřít speciální třídu pro děti s LMP
v běžné základní škole. Budou zde děti
zařazené od 1. – 5. třídy pod vedením
skvělé paní učitelky s dlouholetou praxí
v malém kolektivu. Přátelský přístup
s láskou a porozuměním je na naší škole
přirozený
a
pro
děti
s LMP
nepostradatelným. Děti do naší školy chodí
velice rády, protože zde dostávají speciální
přístup. Na škole je zřízená i speciální třída
druhého stupně, kam děti plynule
přestupují a mohou zde dokončit základní
vzdělávání v přirozeném prostředí, na
které si zvykly.

HANKA: 602 810 668
MANIKÚRA, PEDIKÚRA
MODELACE GELOVÝCH NEHTŮ
GELLAK
ROMANA: 728 918 911
KOSMETICKÉ SLUŽBY
PERMANENTNÍ MAKE UP
(OBOČÍ, LINKY)
PERMANENTNÍ PRODLUŽENÍ ŘAS
MIRKA: 605 858 227
MASÁŽE - AJURVÉDSKÁ
- RELAXAČNÍ
- KALIFORNSKÁ
- SPORTOVNÍ

www.hdsalon.cz.

KE ZNAKU 3, KLÁNOVICE - PRAHA 9
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Využijte dostupnost vzdělávání pro vaše
dítě, které bude chodit rádo do školy a těšit
se na druhý den plný zábavy, hraní, a
přitom se bude učit a poznávat nové věci.
Chcete, aby vaše dítě bylo spokojené, šťastné
a rádo chodilo do školy?
VYUŽIJTE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE
STŘEDU 18.3.2020 a




Přijďte se k nám podívat
Přijďte se seznámit s paní učitelkou
Přijďte poznat prostředí třídy, kdykoli
po individuální domluvě

Nabízíme:







Malý kolektiv dětí
Individuální přístup
Podpora asistenta pedagoga
Přátelský přístup
Vzdělávání hrou

Srdečně zveme všechny rodiče a děti!

Kulturní akce u našich sousedů
KLÁNOVICE
KC Nová Beseda
KINO
11. 3. středa, 20 hod.
Chlap na střídačku

Je možné, aby si manželka s milenkou
rozdělily chlapa? Odpověď přináší nová česká komedie s Jiřím Langmajerem,
Ivanou Chýlkovou a Lucií Žáčkovou. Česko / 2020 / komedie /109 min

12. 3. čtvrtek, 14 hod.
Tenkrát podruhé

Victorovi se změní život ve chvíli, kdy
mu podnikatel Antoine nabídne nový
zážitek. Jeho společnost nabízí klientům
možnost vrátit se v čase do chvíle dle
vlastního výběru. Victor chce znovu zažít nejdůležitější týden svého života, kdy
před čtyřiceti lety potkal svou velkou
lásku. Francie / 2019 / komedie drama,
romantický / 115 min / s titulky

22. 3. neděle, 16 hod.
Princezna zakletá v čase
Příběh o lásce, prokletí a princezně,
která se probouzí stále do stejného
rána. Česko / 2020 / pohádka, fantasy / 100 min
HUDBA
12. 3. čtvrtek, 19:30 hod.
Blues Jam Session je akce pro všech-

ny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy. Každý
druhý čtvrtek v měsíci!

ZÁBAVA
10. 3. úterý, 19:30
PubQuiz

neboli hospodský kvíz je vědomostní
týmová hra oblíbená po celém světě.

O co jde? Vědět více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet
netradiční hru na party!Každé druhé
úterý v měsíci.

PŘEDNÁŠKA
31. 3. úterý, 19 hod.
Nejkrásnější místa Pobaltí

Labyrintem jezer doputujeme k Baltskému moři na tajuplné ostrovy i na
poloostrov s písečnými dunami. Podíváme se na zříceniny středověkých
litevských a livonských hradů. V malebných zákoutích městských uliček si připomeneme pohnutou historii a dějinné
zvraty, které utvářely současné Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

SHOW
23. 3. pondělí, 20 hod.

Na stojáka live - Nenechte si ujít další
jedinečnou příležitost se pořádně pobavit na Stand Up Comedy Velkou dávku čerstvého humoru Vám zajistí: Karel
Hynek, Richard Nedvěd a Zbyněk Vičar.
Zapomeňte na běžné vystoupení. Stát
se může cokoliv!

VÝSTAVA
Stínohra

Pražský fotograf Petr Barták představuje portrétní fotografie a umělecké
akty, nechybí však ani zajímavá městská
zákoutí či fotografie lidí v každodenním
životě. Preferuje především přírodní
světlo, využívá kreativní přístup a často
neotřelé nápady. Všechny fotografie, ať
už jsou jakéhokoliv žánru, cílí na autentičnost a zachycení atmosféry.
Kompletní program na www.kcnovabeseda.cz

BĚCHOVICE
Společenský sál Staré pošty
ZÁBAVA
7. 3., pátek, od 10 hod.
Vepřové hody
Pořádá SDHBěchovice.

ÚVALY
BESEDA
Pětašedesátka, Riegrova 65
13. 3., pátek, od 19 hod.
The Man Behind Freddie Mercury

Talkshow Petera Freestona, osobního
asistenta Freddie Mercuryho.
Vstupné 150 Kč.

ZÁBAVA
14. 3., sobota, od 15 hod.
Dětský karneval - rej masek, hry, ta-

nec, soutěž o nejlepší masku.

SIBŘINA
BESEDA
Zasedací místnost OÚ Sibřina
24. 3., úterý, 18:30 hod.
Od Mnichovské dohody k okupaci německou armádou
Přednáší JUDr. Jaroslav Těšínský

JIRNY
Kulturní dům Jirny
KONCERT
29. 3., neděle, od 19 hod.
Ewa Farna – koncert otevřených
srdcí (support Roman Tomeš) Málo se
známe Tour 2020. Info a vstupenky
na www.otevrenasrdce.cz
Chcete být v obraze?
Sledujte facebookový profil
EastSideEvents.

INZERCE
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INZERCE

PODLAHÁŘSTVÍ

Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250
druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč
nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo,
vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA

OTEVŘENO: PO – PÁ 8.00 – 16.00
po tel. domluvě otevřeno do 20.h včetně soboty a neděle
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz
Domex Prag sr.o, Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

Prodej stavebního
pozemku 993 m²
vč. projektu a
stavebního povolení
ul. Dobřichovská x Rápošovská

tel.: 602194073

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ
Potřebujete k lékaři, na odběry či ošetření,
do nemocnice nebo lázeňského zařízení?
Dotazy a objednání tel. 728 230 831 - J. Vrbka

SERVIS, REVIZE
PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB
STABILNÍCH.

REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané
Nízké ceny. Možnost dopravy.
Tel.: 602 248 464
Email: kcrt@seznam.cz

Když chcete víc než

FITNESS
KLUB
Proč jsme členy klubu
„Jsme pár, který jde do všeho naplno a slovo
Nejde, pro nás neexistuje. Naše rozhodnutí udělat
něco pro své zdraví a zapracovat na zlepšení kondice
nás tak přivedlo až do Klubu Park Holiday.
Oslovily nás zdejší široké možností sportovního vyžití,
ale především klidná klubová atmosféra, která je
protipólem všech masových zařízení.
Jako členové klubu si nyní již přes půl roku užíváme
špičkově vybavenou fitness zónu Energym nebo nově
zrekonstruovaný Clubwell s bazénem a saunami.
Chystáme se vyzkoušet badminton. V klubu čerpáme
pozitivní energii, potkáváme se s mnoha příjemnými
lidmi a je nám zde moc fajn.“

A

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

E
C
KVyzkoušejte si

O3
PLATÍ D

1.

20

Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz

20

MĚSÍC
ZA PŮLKU!
3.

www.ener-gym.cz
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Nově
prodej - luxusní byt 3+kk, 114 m2
+ zahrada 273 m2 + garážové stání,
ulice Marvanova, Praha 9 – Satalice
Cena 11.900.000,-Kč

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

722 130 044
Ing. Zdirad pekárek

603 280 220

Makléř roku 2015 reMAX Čr

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz
cena 40.000,-Kč/měsíc + energie

cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

proNÁjeM – Kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,
Štefánikova ul., Zeleneč
cena 32.000,-Kč/měsíc + energie

proNÁjeM –ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, pozemek 306 m2, Poříčská ul.,
Praha 9 – Újezd n.L.
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www.zdiradpekarek.cz

pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

proNÁjeM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,
ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

+ odstupné

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd n.L.
cena 12.000,-Kč/měsíc + energie

PRONÁJEM – plechový sklad 170 m2
v uzavřeném areálu, Školská ul.,
Šestajovice
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pilotní

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Praha 21 – Újezd nad Lesy

Měníme Újezd
Chcete se podílet na podobě Újezdu nad Lesy?
Navrhněte svůj projekt!
Hlasujte pro svůj projekt!

Až za 400 000 Kč můžeme zrealizovat projekty, které
mohou změnit Újezd nad Lesy. Návrhy lze podávat
od

2. března do 30. dubna 2020
http://praha21.cz/ projekty/participativni-rozpocet
https://participace.mobilnirozhlas.cz/praha21/

