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Milí sousedé,
rok 2020, který nás velmi potrápil náhlou pandemií
covid-19, je za námi. Přinesl nám mnoho omezení,
zákazů, nařízení a celkově významně zkomplikoval
život každého z nás. Bylo nutné tento nepříznivý
fakt přijmout a s nastalou situací se popasovat. Velký dík patří všem, kteří se ihned nebo postupně časem sami aktivně zapojili do pomoci ostatním, a to
především těm nejvíce ohroženým. Jsem hrdý na
naše hasiče a jejich nasazení. Děkuji všem učitelům,
kteří i nadále budou mít velmi pestré povolání podle toho, jak PES zrovna ,,zaštěká”. Potěšilo mě ale především to, že na chvíli zvítězila vzájemná
tolerance a úcta jednoho k druhému. Každý den tvořil nové hrdiny, a to
nejen z řad lidí v první linii. Kéž by to takto bylo i v časech dobrých. Moc
bych si to přál.
I přes zmiňované skutečnosti a jistá omezení jsme ale dále pokračovali
v našem slibu posunout Újezd vpřed. Podařilo se nám dokončit velkou
parádu, a to rekonstrukci našich dosluhujících tělocvičen v Masarykově ZŠ
a přinést tak nejen našim žákům, ale nám všem moderně zařízené a klimatizované prostory. Doufám, že brzy bude možné zdravé sportovní vyžití
jako dříve. Koncem roku se podařilo zrealizovat další skvělou a dlouhodobě plánovanou věc, která trošku změní podobu západní části Rohožníku.
Vysadili jsme zde novou alej a již se velmi těším, až se na jaře plně zazelená. Určitě ji ještě doplníme o další vhodné dřeviny a vytvoříme tak příjemné místo pro procházky v okolí.
Velmi často se skloňuje téma komunikací a chodníků. Opravu chodníků
jsme realizovali v nejvíce exponovaných místech kolem hlavní komunikace a budeme v tom pokračovat i letos. Zároveň jsme zahájili přípravu
rekonstrukce Nadějovské. Tato komunikace je velmi vytížená a rozhodně
si zaslouží nejen kompletní rekonstrukci, ale i chodník a úpravu rychlosti.
Stejně tak jako další komunikace v Újezdě, které máme v plánu. Tyto investiční akce jsou ovšem velmi finančně náročné a já věřím, že se nám podaří
financování vyjednat s magistrátem. Již letos by mělo dojít k revitalizaci
parku Zbyslavská, kde vznikne volnočasová odpočinková zóna a zároveň
již několikrát zmiňované psí hřišťátko či agility hřiště, pokud chcete. Velmi
mě nadchnul záměr využít stávajících dřevin a doplnit je o další vhodnou
zeleň a prvky, jako jsou pítka nebo mlhoviště. Ta se ostatně objeví na více
místech v Újezdě, což ocení především naši nejmladší občánci.
Další skvělou zprávou je, že v brzké době začneme realizovat připravovaný
projekt nové mateřské školy v areálu Masarykovy ZŠ. Kromě krásné nové
budovy tak získáme i větší kapacitu naší školy, kde doposud školka sídlí.
Další věcí, na které dlouhodobě pracujeme, je realizace přechodu v místě
u Útesu. Místo je extrémně nebezpečné a delší dobu zde nešel přechod
vybudovat. Je toho ale mnohem více, co pro vás připravujeme. Postupně
vás o všem budeme informovat.
Nový rok jsme uvítali nádherným ohňostrojem, který se dle reakcí líbil a já
doufám, že ten příští se již bude konat v době, kdy nebudou žádná omezení a ten hnusný virus se stane historií, kam ho společně odpálíme.
Přeji vám v roce 2021 jen to dobré, pevné zdraví a pokud vás něco bude
trápit, prostě mi to dejte vědět. Podíváme se na to…
váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady

O čem jednalo zastupitelstvo

Pro rok 2021 bude opět vyhlášen participativní rozpočet, na který jsou tentokrát
vyčleněny 2 mil. Kč. Rada proto schválila
pravidla participativního rozpočtu, která
jsou dostupná na webu. Již teď se těšíme
na vaše nápady.
Rada projednala návrhy rozpočtu, rozpočtového provizoria a střednědobého
výhledu, které byly předloženy ke schválení zastupitelstvu. Zároveň byly schváleny
rozpočty příspěvkových organizací, které
zůstaly v přibližně stejné výši jako loni.
Rada také schválila „zelené projekty“.
Prvním z nich je „Stromořadí Rohožník“
v blízkosti Rákosníčkova hřiště. V rámci projektu bylo vysázeno 48 listnatých
stromů, a to z dotace získané z hl. m.
Prahy. Dalším projektem jsou „Stromy
pro Újezd“. Zahrnuje vysazení stromů u
rybníka na Blatově, u tenisových kurtů
v Kácovské ulici a v mateřských školkách
Sedmikráska a Čentická. S realizací pomohl Státní fond životního prostředí.
Schválili jsme plán zimní údržby komunikací na rok 2021. Pro potřeby městské
části byl schválen nákup traktoru - bude
využíván nejen na zimu, ale i v létě, například na sekání škarp a jiné práce.
Uvědomujeme si obtížnou situaci podnikatelů, a proto jsme schválili odpuštění
nájmu podnikatelům, kteří si pronajímají prostory od městské části. Jedná se
o listopad 2020, kdy na základě vládních
nařízení musely být provozovny zavřeny.
I když nám situace nedovolila tradiční
rozsvěcení stromečku, přesto jsme se
pokusili část tradic zachovat. Proto jsme
schválili dar pro neziskovou organizaci
Světluška ve výši 5 tis. Kč a nepřerušili
jsme tak tradici. Městská část podpořila
Světlušku již popáté. Za radu bych ráda
poděkovala organizátorce Evě Danielové, dále Daniele Janoušové, Markétě
Slavíkové a Vladimíru Saitzovi ml., kteří
se podíleli na organizaci této akce. Zároveň děkujeme všem, kteří přišli podpořit
Světlušku vhozením příspěvku do kasičky nebo na bankovní účet.
Rada schválila přijetí již druhé dotace na
výstavbu MŠ Sluníčko, a to výši 25 mil. Kč.
Na výstavbu školky tak již máme 35 mil. Kč.
Na závěr mi dovolte, abych vám za celou
radu popřála úspěšný a klidný rok 2021.
Ať už je toto koronavirové období za
námi a my se opět začneme bez omezení
potkávat nejen na kulturních, sportovních a společenských akcích.

Poslední jednání Zastupitelstva městské části Praha 21 v roce 2020 se
konalo 21. prosince. Hlavním bodem bylo projednání rozpočtu městské části na tento rok. Ten jsme mohli projednávat až po schválení
rozpočtu hlavního města Prahy, který byl odhlasován 17. 12. Rozpočet
naší městské části byl schválen s plánovanými příjmy 90,2 mil. Kč, výdaji 104 mil. Kč a schodkem ve výši 13,8 mil. Kč. Více informací najdete
na str. 12-13.
Zastupitelé byli stejně jako při každém jednání informováni o činnosti
rady. Informace jsou pravidelně uveřejňovány i zde ve zpravodaji nebo
na webu městské části www.praha21.cz.
Dále byli zastupitelé informováni, že za období od října 2020 do konání
zastupitelstva (21. 12.) bylo provedeno celkem 31 rozpočtových opatření. Třináct z nich se týkalo přijetí dotací z hlavního města nebo státního
rozpočtu. Pět opatření bylo financováno z rezervy rozpočtu určené na
jednotlivé akce (např. vybudování bezdotykových dveří, dofinancování projektové dokumentace Hulická apod.). Pouze jedno opatření bylo
hrazeno z rezervy z minulých let, jednalo se o předfinancování projektu
MŠ Čentická. Čtyři opatření byla hrazena z příjmů z výherních hracích
zařízení (jednalo se o příspěvky na vánoční dárky do školek a školy, nové
prvky na dětských hřištích a dar na pořádání Klánovického půlmaratonu),
u zbylých opatření se jednalo pouze o přesuny mezi položkami rozpočtu.
Zastupitelům bylo předloženo plnění rozpočtu, a to k 30. 9. 2020. Na závěr předsedkyně kontrolního a finančního výboru předložily zápisy
z jednání těchto výborů. K interpelacím se nikdo nepřihlásil, jednání
tedy tentokrát proběhlo bez nich. Příští zastupitelstvo by se mělo konat
v březnu 2021.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Šárka Zátková,
tajemnice
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Kristýna Kopecká,
místostarostka

První etapa rekonstrukce
úřadu je dokončena
Máme velikou radost, že se podařilo dokončit první etapu úprav budovy úřadu.
Naším cílem bylo, abychom se přiblížili
k vám, občanům, a úřad vám více otevřeli.
V rámci rekonstrukce jsme vyměnili troje
vstupní dveře a také jsme umístili posuvné prosklené dveře na oddělení občanských průkazů a pasů. Nyní jsou tedy vstupy bezbariérové a bezdotykové, přívětivé
i k maminkám s kočárkem nebo seniorům.
Za současných mimořádných opatření splňujeme i vysoké hygienické standardy.
Ochrana našich klientů i zaměstnanců je pro nás velmi
důležitá.
V další etapě rekonstrukce plánujeme provést stavební úpravy, abychom dosáhli bezbariérovosti celé naší budovy. Na jaře by
měla začít přístavba výtahu, na kterou jsme
získali finanční prostředky z hl. m. Prahy, za
což děkujeme.

Kalendárium
Ka
lendárium na leden
Toto číslo ÚZ vznikalo v době,
kdy nebylo jasné, zda a za jakých podmínek bude možné akce uspořádat. Sledujte, prosím,
aktuální informace v kalendáři
na webu www.praha21.cz.

Multifunkční hřiště ohlídají kamery

Vedení městské části se dlouhodobě snaží řešit problém s bezpečností a vandalismem na multifunkčním sportovišti v Čentické ulici.
„Zaznamenali jsme mnoho stížností na nepořádek a chování několika teenagerů.
Osobně jsem se byl opakovaně přesvědčit o situaci, ale zjevně mé žádosti a upozorňování na dodržování pravidel nebyly brány úplně vážně. To mě štve, ale vše má
nějaké řešení, “ říká starosta Milan Samec.
Loni se objevily větší projevy vandalismu, a to zejména na vybavení sportoviště a objektu se sociálním zařízením. Poničené dveře a vybavení toalet nebyly žádnou výjimkou. Zaměstnanci úřadu každé ráno trávili mnoho času úklidem prostoru, který byl
zavalen odpadky.
„Snažili jsme se jít nejprve cestou prevence, zapojili jsme do řešení situace neziskovou
organizaci Neposeda. Tato cesta se vzápětí ukázala jako neúspěšná. Celý prostor začaly
obsazovat skupiny náctiletých, kteří nebyli ochotni přizpůsobit své chování a sdílet ve
slušnosti prostor s dalšími uživateli hřiště,“ dodává místostarosta Zdeněk Růžička.
Následovalo mnoho jednání vedení městské části s Městskou policií a Policií ČR,
protože situace na multifunkčním sportovišti se stávala neúnosnou a děti mladšího
školního věku se bály do skateparku chodit, na což nás upozorňovaly nejen ony, ale
i jejich rodiče. Po vyhodnocení možných řešení ke zvýšení bezpečnosti všech uživatelů sportoviště a zejména menších dětí, rozhodla rada městské části, že na multifunkci budou instalovány kamery. Kamerový systém je přímo připojen na pult dohledu
Policie ČR, která má prostor pod kontrolou a může tak okamžitě vyhodnotit situaci
a případně i konat.
„Věříme, že se tímto krokem podaří zamezit vandalismu a nepřiměřenému chování
některých uživatelů hřiště. Velmi nám záleží na tom, aby se všechny naše děti ve
skateparku cítily bezpečně. Jasně, byl jsem také kluk a občas provedl nějakou tu klukovinu, ale pokud se ničí majetek, či má někdo obavu z nějakého důvodu skatepark
navštívit, tak to jsou věci, které nemůžeme tolerovat,“ uzavírá starosta Milan Samec.
Rada MČ Praha 21

Pronájem
nebytového
prostoru
Úřad MČ Praha 21
pronajme nebytový
prostor o výměře 15,7 m2,
prodejna nepotravinářského
charakteru.
Prostor se nachází na
konečné MHD Sídliště
Rohožník.
Bližší info: Jaroslava
Bendová, tel. 281 012 982,
jaroslava.bendova@praha21.cz

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.
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Měníme Újezd.
Už podruhé a společně
Rádi bychom vás přizvali ke spoluvytváření a rozhodování o dalším rozvoji naší městské části. Zahájili jsme 2. ročník participativního rozpočtu s názvem „Měníme Újezd“.
Zapojte se do plánování dalšího rozvoje naší městské
části! Rada MČ Praha 21 z rozpočtu pro rok 2021 vyčlenila
2 miliony Kč. Budou využity na realizaci projektů, jež navrhnou a odhlasují občané naší městské části.
„V Újezdě jsme ještě nikdy nedali občanům možnost rozhodovat o využití tak velkého objemu peněz. Nyní mohou sami zvolit, na co chtějí použít část našeho rozpočtu.
Doufám, že se veřejnost zapojí a na konci vzniknou projekty prospěšné pro obyvatele městské části,“ říká radní
Lucie Ponicová, která je za participativní rozpočet zodpovědná.
Máte nápad, jak dále zpříjemnit žití v naší městské části?
Rádi byste, abychom vybudovali něco, co vám zde schází?
Nebo byste jen rádi podpořili jeden z navrhovaných pro-

jektů? Nyní máte možnost! Bližší informace se dozvíte na
webových stránkách projektu www.menimeujezd.cz.
Harmonogram 2. ročníku:
• Máte nápad? Zašlete nám jej do 31. 3. 2021.
• V květnu 2021 zveřejníme vaše návrhy.
• 14. 6. - 2. 7. 2021 proběhne hlasování o navrhovaných
projektech
• V srpnu/září zveřejníme vítězné projekty a postupně je
začneme realizovat
Pevně věříme, že 2. participativní rozpočet s sebou přinese plno pozitivních a dobrých nápadů pro naší městskou
část. Těšíme se na vaši účast i letos!
Společně totiž „Měníme Újezd“.
Helena Gryčová,
koordinátorka participativního plánování a MA 21

MĚNÍME ÚJEZD – pilotní ročník
Pilotní ročník proběhl loni. Vyčleněný objem peněz byl 400 tisíc Kč.
Podáno bylo 15 návrhů. Do hlasování jich jako realizovatelných postoupilo sedm.
Odhlasovali jste si 4 vítězné návrhy, které jsme na podzim 2020 začali postupně
uvádět v život.

Pro duše cyklistů
a koloběžkářů

Kvetoucí plácek

hotovo

(prosinec 2020),

(prosinec 2020)

osazení na jaře 2021

Hry na chodník

Venkovní workout
park

realizace
na jaře 2021
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hotovo

hotovo
(prosinec 2020)

Tělocvičny září novotou
V listopadu se podařilo definitivně dokončit náročnou
rekonstrukci obou tělocvičen na 2. stupni Masarykovy
základní školy. Jejich slavnostní otevření se za účasti starosty, radních, vedení školy, zhotovitele a zástupců úřadu
konalo 10. 12. 2020.
Symbolicky v 10 hodin a 12 minut společně přestřihli pásku starosta Milan Samec, ředitelka školy Hana Cermonová a Martin Jílek, zhotovitel stavby. Všichni tři se ve svých
slavnostních řečech shodli, že si především přejí, aby se
tělocvičny co nejdříve zaplnily dětmi i dalšími sportuchtivými občany z řad nájemců sportovní haly.
„Rekonstrukce tělocvičen se povedla, i když nebyla snadná. V průběhu stavby jsme navíc ještě přidali některá vylepšení, se kterými se původně nepočítalo, aby tělocvičny
splnily ty nejvyšší standardy. Nyní máme moderní a plně
klimatizované tělocvičny, které nám můžou ostatní závidět,“ říká starosta Milan Samec.
Součástí velké tělocvičny je mimo jiné i dělící stěna, která umožní efektivnější využití prostoru pro více sportů.
Na svém místě zůstala hojně využívaná lezecká stěna, mimochodem jedna z nejstarších v Praze. V malé tělocvičně
zase najdete třeba kruhy, ribstole nebo tyče na šplh, tedy
vesměs dnes již skoro zapomenuté náčiní. Třicet let po
svém vzniku se obě tělocvičny probudily k novému životu.
Rekonstrukce proběhla za finanční podpory hl. m. Prahy,
za což magistrátu patří poděkování.
Blahoslav Hruška
(s využitím textu na webu praha21.cz)
foto Petr Vich
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DDM

POLOLETNÍ P Ř ÍM Ě STSKÝ
TANE Č NÍ TÁBOR 29. - 30.01.2021

N O V O R O Č N Í
W O R K S H O P Y

F I T D A N C E
S DANIELOU VLACHOVOU

CENA: 100 KČ

CENA: 1 000 KČ
POLOLETNÍ TANEČNÍ TÁBOR JE VHODNÝ PRO HOLKY A KLUKY VE VĚKU
7-15 LET. PŘEDCHOZÍ TANEČNÍ ZKUŠENOSTI NEJSOU PODMÍNKOU.
ÚČASTNÍKY ČEKÁ PESTRÝ PROGRAM PLNÝ WORKSHOPŮ (SHUFFLE
DANCE, STREET DANCE, DISCO DANCE, ZUMBA, MODERNÍ ROCK´N´ROLL
A DALŠÍ.) SOUTĚŽÍ A DALŠÍCH TÉMATICKÝCH AKTIVIT.
ČASOVĚ: PŘÍCHOD 8-9 HOD; ODCHOD 16-17 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ: BUDOVA LEVEL, ZRCADLOVÝ TANEČNÍ SÁL + HERNA,
STAROÚJEZDSKÁ 2300, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
V CENĚ: LEKTOŘI + PROGRAM + OBĚD + ODMĚNY
ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WWW.DUMUM.CZ/TABORY-A-VYJEZDY
VÍCE INFORMACÍ NA TEL.: +420 777 472 008, E-MAIL: VASICKOVA@DUMUM.CZ
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Přijďte si s námi zatančit, odreagovat se a dostat se po Vánocích opět do
kondice! Spalujte přebytečné kalorie zábavným způsobem a současně tak
plňte jedno ze svých novoročních předsevzetí ;-)
Lekce jsou založené na principu funkčního tréninku v kombinaci s fitdance
a bodystyling. Do cvičení mimo jiné zapojíme pomůcky, jako jsou podložky,
činky, gumy aj. (vše zajištěno). Pořádá DDM Praha 10 - Dům UM. Kapacita
omezena - nutná REZERVACE. Vhodné pro všechny věkové kategorie.
LEKTOR: Daniela Vlachová, zkušená fitness trenérka a taneční lektorka
V CENĚ: 60 min cvičení, lektor, voda + fitness tyčinka
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Level, zrcadlový sál, Staroújezdská 2 300,
Újezd nad Lesy, Praha 21
MOŽNÉ TERMÍNY: 1) so 16.1., 16:30 - 17:30 hod.; 2) so 16.1., 18 - 19 hod.;
3) so 23.1., 16:30 - 17:30 hod.; 4) so 23.1., 18 - 19 hod.
REZERVACE
1 2NA
4 5 VASICKOVA@DUMUM.CZ
W E S T B R O O K E D R I V E , NEBO
S A N TEL.
D I E G777
O , 472
C A L008
IFORNIA
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DUMUM.CZ/AKCE

Jak dopadla anketa k dopravě
V říjnu proběhla anketa k dopravnímu řešení v naší městské části. V průběhu dvou týdnů bylo odevzdáno téměř
700 vyplněných anketních lístků.
Vzhledem k velikosti Újezda a rozdílnosti situace v jednotlivých oblastech jsme jej rozdělili do šesti pomyslných
oblastí (viz mapa). Rada městské části Praha 21 pověří dopravní komisi detailním vyhodnocením jednotlivých částí.
Následně vyzve Policii ČR a silniční správní úřad k vydání
stanoviska, které je k případným následným krokům důležité. Se stanovisky pověřených úřadů k jednotlivým oblastem vás budeme postupně informovat zde v ÚZ.
Podíváme-li se na Újezd jako celek, dávají obyvatelé před-

nost parkování na silnicích před obousměrným provozem. Jednosměrky příliš populární nejsou, ale více vás
trápí fakt, že nejsou ucelené v celé délce dané ulice. Také
preferujete obousměrný provoz cyklistů v jednosměrné
komunikaci.
Odpovědi na jednotlivé otázky z pohledu celého Újezda naleznete níže (vždy v % respondentů). Odpovědi na otázky
v jednotlivých oblastech Újezda jsou přehledně zpracovány
a zveřejněny na webu www.praha21.cz. Všem, kteří se ankety zúčastnili, bych ještě jednou velmi rád poděkoval.
Zdeněk Růžička,
místostarosta

Otázka č. 1 - Jste spokojeni se stávajícím dopravním řešením na místní
komunikaci v místě Vašeho bydliště?

Otázka č. 3 - Preferujete obousměrný provoz vozidel na komunikacích
před provozem jednosměrným?

Otázka č. 5 - Preferujete obousměrný
provoz cyklistů na jednosměrné komunikaci před provozem jednosměrným?

Otázka č. 2 - Preferujete řešení provozu na komunikacích umožňující
parkování vozidel v souladu s platnými právními předpisy?

Otázka č. 4 - Preferujete obousměrný
provoz vozidel na komunikacích i v případech, kdy vzhledem k nedostatečným šířkám komunikace nebude možné parkovat vozidla na komunikacích?

Otázka č. 6 - Preferujete obousměrný
provoz cyklistů na jednosměrné komunikaci i v případech, že bude omezeno
parkování vozidel na komunikaci v souladu s platnými právními předpisy?
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Újezd je zase o něco zelenější
V Újezdě přibylo loni 142 stromů a více než 700 keřů. Nová zeleň nejenže zaplnila
místa po vykácení, ale její množství několikanásobně převyšuje počet pokácených
stromů. Výsadby byly zaměřeny hlavně na zlepšení klimatu a na zvýšení zadržování
vody v přírodě. Pojďme se tedy společně podívat, kde nové stromy a keře najdete
a jaké množství a druhy budou naši městskou část krášlit.
U 2. stupně ZŠ proběhla komplexní revitalizace zeleně ve dvou etapách, projekt byl
zpracován již dříve firmou Lesprojekt Stará Boleslav. V první etapě šlo o 12 stromů a 266 keřů v místě zahrady ZŠ podél Starokolínské. Jde o výsadbu po odstraněných topolech (všichni si jistě pamatujeme několik měsíců uzavřenou zastávku MHD)
a o zmlazení keřů. Najdete tu nově 2 javory jasanolisté, 2 javory mléče, javor mléč
červenolistý, 3 habry obecné, 3 lípy srdčité a dub zimní. V případě keřů jde o svídu
bílou (60 ks), lísku největší (20 ks), brslen evropský (68 ks), meruzalku alpskou (33 ks),
kalinu obecnou (30 ks) a tavolník vanhoutteův (55 ks). Ve druhé etapě pak byla vysazena jedna lípa srdčitá a tři habry obecné, z keřů pak nově přibylo 400 kusů skalníků.
Tato výsadba byla pořízena z dotace hl. m. Prahy.
„Alej Rohožník“ postupně obnoví starou cestu jihozápadně od sídliště Rohožník
směrem na Sibřinu. Jedná se o alej a izolační zeleň. Podle projektu Garden Point
byla provedena výsadba celkem 48 stromů, jmenovitě 9 ks ambroně západní, 27 ks
dubu letního a dvanácti lip zelených. Také v tomto případě jsme získali prostředky od
hl. m. Prahy.
Další akce „Stromy pro Újezd“ proběhla ve třech lokalitách – u rybníka Blatov,
na multifunkčním sportovišti a v areálu
sportoviště v Kácovské ul. V rámci projektu bylo vysazeno 44 kvalitních vzrostlých
stromů. Výsadba byla financována z dotace Národního programu Životní prostředí
za spoluúčasti MČ Praha 21 (podrobnosti
v článku na této dvoustraně).
U rybníka v Dubinské ul. jsme vysadili
dvě vrby bílé a čtyři střemchy obecné k doplnění stávajících výsadeb. V parku před ZŠ
byla pro budoucnost vysazena již vzrostlá
více než 6 m vysoká jedle ojíněná, aby jako
vánoční strom plnila funkci nám i dalším
generacím. Loni nebyla zdobena, aby si nerušeně zakořenila, ale letos se jistě ozdobí.
Obě akce financovala MČ Praha 21.
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Sázelo se i v mateřských školkách, a to k doplnění stávajících výsadeb, zlepšení
prostředí a zastínění. V MŠ Čentická byly vysazeny dvě černovišně a dva jeřáby
obecné. V MŠ Sluníčko dvě černovišně. V MŠ Sedmikráska přibyly tři jeřáby obecné. Finance poskytla částečně MČ Praha 21, částečně pak třetí osoby.
V parku u otočky autobusu na Rohožníku bylo z uložené náhradní výsadby
jako doplnění stávajících výsadeb, zlepšení prostředí a zvýšení odclonění od rušné komunikace vysazeno 5 sakur, které začaly tvořit alej od konečné směrem
k parkovišti u Alberta. Na jaře se můžeme těšit, jak budou lemovat cestu krásně
růžově kvetoucí koruny. Výsadba byla pořízena z finančních prostředků třetích
osob.
Na obnovu „aleje Staroújezdská“ bylo vysazeno 13 ks kultivaru lípy velkolisté,
který je vhodný do městského stromořadí. Šlo o zajištění odclonění od rušné komunikace, snížení prašnosti, estetický a historický význam. Jedná se o první část
náhradní výsadby společnosti Domy pod lípou za odstraněnou část aleje z důvodu
nové výstavby. O stromy jsme však nepřišli, ba právě naopak, s obnovou chodníku se stromy do zeleného pásu vrátily, a dokonce se alej ještě prodloužila. Další
stromy pak přibudou v rámci veřejného prostranství. Výsadba byla financována
třetími osobami.
Celkově MČ vysadila loni 124 stromů a více než 700 keřů, osmnáct stromů pak
třetí osoby. Loni tedy přibylo celkem 142 stromů a více než 700 keřů. Menší skupiny keřů jsme vysazovali i na jiných místech, než je uvedeno v tomto přehledu.
Doufám, že jsme vás touto „výsadbovou procházkou“ potěšili, a že jsme i pro
budoucnost našich dětí a dalších generací udělali zase jeden krok ke zlepšení životního prostředí naší městské části. Poděkování patří všem, kdo se na
výsadbě podíleli – Odboru životního prostředí MČ 21, našim hasičům, projektantům i zahradnickým
firmám, všem, kdo poskytli finanční prostředky
a náhradní výsadbu. Jen
za pomoci všech těchto
složek může vedení MČ
Prahy 21 představit dílo,
o kterém sice rozhodovalo, ale to by samo nestačilo. Ať nám všem tedy
nové stromy, nová zeleň,
vybudované aleje i vánoční strom dělají radost při
procházkách Újezdem.
Hana Pelčáková,
radní

Stromy pro Újezd

Část loňských výsadeb stromů byla financována z dotace v rámci Národního programu Životní prostředí. Jsme
rádi, že se nám na výsadby podařilo získat finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
Cílem naší snahy bylo zlepšení stavu zeleně v naší městské
části. Posílení přítomnosti ploch zeleně, dřevin i keřů má
významný vliv na zlepšování životního prostředí, zadržování vody v přírodě a zlepšení klimatu. My jsme se v rámci
projektu „Stromy pro Újezd“ rozhodli posílit funkční zeleň
na multifunkčním hřišti v Čentické ul. a doplnit výsadby
v tenisovém areálu, který bude v budoucnu ještě rozšířen
o další možnosti relaxačního a sportovního využití.
Další výsadby pak směřovaly do parku u rybníka na Blatově, kde budou plnit hlavně funkci zastínění herních
prvků již fungujícího dětského hřiště. V rámci projektu
bylo vysazeno celkem 44 kvalitních vzrostlých stromů.
Stromy jsme vysazovali za podpory veřejnosti, dobrovolných hasičů MČ Praha 21 a v neposlední řadě za vydat-

né pomoci dětí ze školní družiny a vedení naší městské
části. Naštěstí nám přála i hygienická nařízení omezující
sdružování lidí, kdy byly v přírodě povoleny akce do celkového počtu 50 osob. Za pěkného počasí jsme si společné vysazování dřevin všichni užili.

Dana Slabochová,
odbor živ. prostředí a dopravy
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TÉMA

Rozpočet a investice v roce 2021
Pár dnů před Vánocemi zastupitelstvo naší městské části
schválilo nový rozpočet. Vzhledem k nelehké situaci bude
rozpočet schodkový, a to ve výši deficitu 13,8 mil. korun.
Schodek budeme hradit z přebytku minulých let – na jeho
výši se můžete podívat v grafu na této dvoustránce. Výdaje rozpočtu naší městské části jsou plánovány ve výši
104 mil. Kč, příjmy pak činí 90,2 mil. Kč.
Odkud se peníze v rozpočtu berou a jak vzniká? Při sestavování rozpočtu jsme velmi limitováni transfery
z Magistrátu hlavního města Prahy. Nicméně jsme rádi,
že se za současné situace magistrátu podařilo zachovat
alespoň stejný příspěvek jako v minulém roce. Jedná se
o částku 62,4 mil. Kč, v které je zahrnut mimořádný příspěvek ve výši 1,9 mil. korun na financování územního řízení přeložky I/12. Další příjmovou položkou rozpočtu je
dotace ze státního rozpočtu na částečnou úhradu výdajů
spojených s výkonem státní správy. Tato dotace byla pro
letošek lehce navýšena na celkovou částku 16,2 mil. Kč,
nicméně i tak její výše stále zdaleka nepokrývá celkové
výdaje na státní správu, na které doplácí sama městská
část. Ke zdrojům našeho rozpočtu patří také daňové příjmy ve výši 10,2 mil. Kč a nedaňové příjmy ve výši 1,2
mil. Kč. Kvůli koronaviru očekáváme v obou položkách
pokles. Jedná se o daň z nemovitosti, a dále příjmy, které
má naše městská část například z poplatků za psy nebo
různé správní úkony.
Co se týká výdajové stránky, vycházeli jsme z roku 2020
tak, abychom měli na běžný provoz úřadu, na finance na
údržbu a úklid městské části, na pořádání kulturních akcí,
opravu hřišť, zajištění sociálních služeb a mnoho dalšího.
Stojí za to připomenout, že více než dvě třetiny výdajů každoročně putují do položky „vnitřní správa“, z níž se finan-
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cuje chod Úřadu MČ Praha 21, který v rámci přenesené
působnosti vykonává určitou agendu i pro okolní obce. Za
zmínku jistě stojí i fakt, že zatímco náklady na platy zaměstnanců v návaznosti na nařízení vlády za posledních
šest let vzrostly o 60 procent, příspěvek z magistrátu stoupl ve stejné době jen o necelých 21 procent.
Schodek rozpočtu byl v letošním roce oproti roku 2020
navýšen. Mezi důvody patří například navýšení participativního rozpočtu, opravy elektroinstalace v mateřské školce
Sedmikráska a zapojení vyšší částky na územní řízení stavby I/12, kterou jsme obdrželi i loni. Nebyla ale vyčerpána,
a proto s touto částkou počítáme v roce 2021. Možná vás
napadne, proč jsme participativní rozpočet vůbec navyšovali. Vyslyšeli jsme doporučení náměstka primátora
Pavla Vyhnánka na vyšší čerpání. Hlavní město má ve svém
rozpočtu vyčleněné finance na úhradu poloviny nákladů za
realizované projekty participativního rozpočtu.
Přestože je rozpočet napjatý, některé investice z něj zvládneme hradit vlastními silami. Příjmová stránka rozpočtu
nám neumožňuje hradit velké investiční akce, nicméně
snažíme se alespoň připravovat projekty na rekonstrukce
silnic. Letos se jedná o ulice Hulická, Domanovická a Nadějovská, v případě ulic Zbýšovská a Zlivská pak jde o studie.
Z letošního rozpočtu naše městská část bude hradit také
naplánované opravy. Jde například o již zmíněnou oprava elektroinstalace v MŠ Sedmikráska ve výši 1,5 mil. Kč.
Stejně jako v minulých letech budeme pokračovat v opravách chodníků, na které jsme zatím vyčlenili 1 mil. Kč.
Dále poběží také opravy silnic, na které máme připraveno
3 mil. Kč. Na opravy zdravotního střediska na Rohožníku
máme zatím k dispozici 500 tis. Kč, bude se jednat především o zajištění nového topení a další opravy.

Jaké plánujeme další investice, s nimiž nám
finančně pomáhá hlavní město?
V letošním roce nás čeká velká akce, a to výstavba mateřské školky Sluníčko, na kterou jsme ještě v závěru roku
2020 získali druhou dotaci ve výši 25 mil. Kč a celkem tedy
již máme k dispozici 35 mil. Kč. Projekt počítá s náklady ve
výši cca 42 mil. Kč.
Na konci roku jsme otevřeli nově zrekonstruované tělocvičny v Masarykově ZŠ a letos nás ještě čeká dokončení
vzduchotechniky.
V rámci úspěšných projektů z takzvaného klimatického
závazku dojde k realizaci parku Zbyslavská. Zde by měla
vzniknout klidová zóna včetně „psího hřiště“ (agility hřiště). Zároveň budou vybudována nová pítka ve čtyřech oblastech napříč Újezdem, náklady jsou asi 1,5 mil. Kč.
I když počítáme se schodkem, budeme se ho stejně jako
v minulých letech snažit minimalizovat a ušetřené peníze opět vrátit do rezervy. Vidět to můžete i na grafu. Za
rok 2020 ještě nejsou započítány všechny ušetřené prostředky, proto je zatím číslo orientační. Loni se například
podařilo vrátit do rezervy část peněz vynaložených za
platy sociální služby, na které jsme získali dotaci, finance
zaplacené za projektovou dokumentaci mateřské školky

Na opravy chodníků se letos počítá s milionem korun.

Sluníčko, za zázemí údržby, nevyužité prostředky na platy
a podobně. Při sestavování rozpočtu nemůžeme dopředu počítat ani se získanými dotacemi a příjmy z výherních
hracích automatů.
Schodkový rozpočet na rok 2021 tak neznamená, že by
se pokladna naší městské části zcela vyprázdnila. I když
letošní rok bude stejně jako ten loňský silně poznamenán
ekonomickými dopady koronaviru, stále platí, že postupujeme s péčí řádného hospodáře.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

Vizualizace nové budovy MŠ Sluníčko.
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KULTURA

Kam zmizel křížek?
V minulém čísle ÚZ jsme připravili vycházku za historií Újezda, která začínala
v parčíku na Blatově, který dřív býval místní návsí. Ten, kdo vyrazil na cestu
podle otištěného itineráře počátkem prosince, musel být ale zmaten. Křížek
z roku 1874, o němž byla v textu zmínka, zmizel. A to včetně pískovcového
soklu, který nese dataci ještě o pár let starší – 1850. Nešlo ale o dílo vandalů
(i když ani to by bohužel nebylo nereálné). O pár dnů později se litinový kříž
i s podstavcem vrátil na své místo v nové kráse. Zásluhu na tom má společnost
Akant Art, které zrestaurování této drobné, ale nepřehlédnutelné památky
svěřil Úřad MČ Praha 21.
Pražská společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků, která je podepsána mimo jiné pod obnovou poutního areálu ve Staré Boleslavi, křížku navrátila
poškozené zlacení, vyčistila sokl a položila kolem něj novou základovou desku.
Po letech jsou tak patrné i původní nápisy – byť ten na soklu je i po vyčištění
špatně čitelný.
Zrestaurovaný kříž není jediným dílem, kterého se na Blatově společnost
Akant Art ujala. Vyčistila od mechu a nečistot také nedaleký památník obětem
II. světové války, který sem byl v roce 2008 přemístěn od újezdské školy. A do
třetice projde letos na jaře renovací také žulová zvonička z roku 1890, která
byla v dobré víře, leč neodborně zčásti zalita do betonu.
Blahoslav Hruška

Nové knihy
PRO DOSPĚLÉ
 Robert Bryndza – Mlha nad Shadow
Shands: druhý případ Kate Marshallowé
 Penny Louise – Vysoký účet: případy vrchního inspektora Gamache
 Peter May – Nezvratné alibi: Akta Enzo VI
 Jo Nesbö – Království
 Pavel Kohout – Vražedkyně
 Rachel Kushner – Noční klub Mars
 Petra Soukupová – Věci, na které nastal čas
 Alena Jakoubková – Zmizení perníkové princezny
 Jakuba Katalpa – Zuzanin dech
 Jiří Padevět - Republika
 Jitka Herzánová – Dovolená očima delegátky
 Sandra Pogodová – Hoď se do pogody
 Miroslav Macek – Saturnin zasahuje
 Julie Caplin – Hotýlek na Islandu








Jenny Colgan – Vánoce s vůní čerstvého chleba
Gerald Durrell – Tři jízdenky do dobrodružství
Roman Vaněk – Kuře, Maso
Darja Klimentová – Život na špičkách
Jiřina Bohdalová – Můj život mezi slzami a smíchem
Světlana Aleksijevičová – Zinkoví chlapci, Poslední
svědci

PRO DĚTI









J. K. Rowlingová – Ikabog
Veronika Válková – Arábie
Petra Soukupová – Bertík a čmuchadlo
Zuzana Pospíšilová – Kouzelná třída o Vánocích
Vojtěch Matocha – Prašina 3.
Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková – Hra o sen
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 15.
David Walliams – Nejhorší učitelé na světě

Újezdská knihovna letos slaví 95. narozeniny. Více se dočtete v článku na str. 22.
Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová,
knihovnice

9. ročník soutěže
„Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“
Soutěž končí 15. 1. 2021.
Všechny exponáty budou vystaveny v Újezdském muzeu od února 2021.
Výstava bude zahájena vernisáží.

Pravidla soutěže:

Soutěžní kategorie:

 účastnit se může osoba od 60 let
 soutěžící žije v Újezdě nad Lesy






fotografie
kresba a malba
literární tvorba
volná tvorba

Exponáty doložte fyzicky do 15. 1. 2021 na ÚMČ Praha 21, Odbor sociálních věcí, Staroklánovická 260,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, budova B, 1. patro, kancelář č. 26 paní Mgr. Editě Gramatové
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Vycházka s tajenkou aneb
jak se chodilo od vlaku do Újezda

Dnešní vycházka nebude dlouhá, měří jen asi 1,5 km. Projdete si při ní cestu, kterou Újezďáci chodili navlak, než začal ke klánovickému nádraží jezdit autobus. Pokud tedy nešli zkratkou přes les. A autobus
nebo vlak bude také nejvhodnější pro příjezd na začátek trasy na zastávku Nádraží Klánovice (sever),
neboť jak je známo, u nádraží se špatně parkuje.

Vycházku začneme na klánovické straně kolejí u restaurace Dasch.
Restauraci zde postavili manželé Julie a Evžen Daschovi
v roce 1898. V té době byly Klánovice vyhledávaným cílem
výletů lidí z Prahy. Daschovi nad restaurací zřídili 8 hostinských pokojů, zprovoznili zahradní kuželník, oblíbenou
zahradní restauraci a uvnitř restaurace se našlo místo
i pro kulečník. Na peróně měl pan Dasch v pronájmu ještě
prosperující bufet. V létě na zahradě koncertoval orchestr
hrající náladovou hudbu.
Najdete na fasádě kouli a na střeše vlnky a lávku pro kominíka?
Ve třicátých letech minulého století zde pan Dasch provozoval výrobnu sodovek a limonád. V padesátých letech

byl hotel znárodněn a přejmenován na „Restauraci u nádraží“. Po sametové revoluci se hotel vrátil k původnímu,
ale počeštěnému názvu „U Dašů“. Současný majitel koupil
restauraci v roce 1994 a používá pro ni jméno Dasch.
1. otázka: Jaký je součet číslic ve štítě restaurace Dasch? Do prvního řádku doplňovačky, kterou
najdete na konci popisu vycházky, napište
dvěma slovy bez mezery.
Rozvoji celé oblasti značně napomohlo zřízení vlakového
spojení. Zpočátku k němu ale panovala značná nedůvěra.
Když v roce 1841 rozhodl císař Ferdinand I., že stavbu základních tratí převezme do rukou stát, začalo se určovat,
kudy povedou.
„Naše“ trať měla být původně vedena po trase Škvorec,
Květnice a Koloděje. Dnes již se nedozvíme, jakým způsobem se knížeti Lichtenštejnovi, obávajícímu se znehodnocení pozemků, polí a luk svého velkostatku, podařilo
změnit tuto trasu na mnohem nevýhodnější a náročnější, směřující přes hluboké údolí potoka Výmoly (to je ten
krásný devítiklenbový viadukt v Úvalech). Trať je vedena
i lesem Vidrholec, jak se dříve Klánovický les jmenoval, kde
kvůli stavbě musely být vypuštěny tři rybníky. Trať z Olomouce do Prahy byla slavnostně otevřena 20. srpna 1845.
První jízdu vlaku sledovalo obrovské množství lidí, v dílnách se nepracovalo a ve školách se nevyučovalo.

15

Pro Újezd získala železnice význam až v roce 1883, kdy
byla otevřena nová železniční zastávka na poloviční vzdálenosti mezi stanicemi Běchovice a Úvaly. U kolejí směrem
na Prahu byla postavena dřevěná budova zastávky s kanceláří a malou čekárnou (před tím stál u přejezdu jen malý
strážní domek). První název zastávky byl Jirny podle nejbližší důležitější obce z hlediska hospodářské, státní i církevní správy. Koloděje, které byly přibližně stejně významné i stejně vzdálené, si v roce 1897 vymohly přejmenování
zastávky na Jirny-Koloděje. Když se v roce 1920 staly Klánovice samostatnou obcí, došlo k přejmenování na Jirny-Klánovice, v roce 1937 na Klánovice, krátce se jmenovala i Klánovice-Újezd nad Lesy. Po roce 1974, kdy došlo
k přičlenění Újezda nad Lesy i Klánovic k Praze, získala
dnešní pojmenování Praha-Klánovice.

1898 ke 40. výročí jeho panování. Podobné památníky
byly postaveny na mnoha místech lichtenštejnských
lesních revírů. Okolo nich se vysazovaly jubilejní háje
dubů. Celkový počet 58 dubů v každém háji symbolizoval věk knížete. Z toho 18 dubů červených připomínalo
věk v den nástupu panování a 40 dubů letních a zimních
vyjadřovalo počet let Janova panování. Jan II. spravoval
rodová panství, což bylo přibližně 600 obcí ve třech státech, vládl také Lichtenštejnskému knížectví. Při plnění vladařských povinností i správě rozsáhlých majetků
uplatňoval svoje vzdělání, ale také sociální cítění a diplomatické schopnosti, takže byl značně oblíbený. Zajímavostí je, že jeho vláda nakonec trvala víc jak 70 let,
což bylo druhé nejdelší funkční období v evropské historii po Ludvíkovi XIV.
Nepodařilo se vám najít pomníček? Zkuste to v pravém
předním rohu zahrady. Je to ten kamenný obdélník.
Na desce můžete zkusit vyluštit nepatrné zbytky z latinského nápisu:
Princ Joan
Quercetum
ad 40 ann. Regim.
Jubil. 12 Nov 1898
L jähr. Reg. Jubil.

2. otázka: Co obvykle táhne vlak?
Vy teď podchodem podejděte trať. Prošli jste vlastně
z Klánovic do Újezda. Hned za podchodem stojí restaurace U Smolíků. Postavil ji v roce 1932 první újezdský
starosta Antonín Smolík, jehož dům na Staroújezdské
ulici jste si prohlíželi při Vycházce historií Újezda. Musela to být ale odvaha zbudovat jen přes koleje od proslulých Daschů prakticky totožný podnik! I tady bylo výletníkům k dispozici osm pokojů a fungovala tu vyhlášená
restaurace. Výletníků byl dostatek, takže oba rodinné
podniky prosperovaly až do roku 1948. Restaurace Smolík pokračovala i poté, praxi zde vykonávali žáci z klánovického učiliště oboru kuchař, číšník. Nahoře fungoval
velký taneční sál, kde se pořádaly plesy, taneční zábavy
a odpolední čaje.

V zahadě zkuste najít kamenný pomníček. Je to jubilejní památník knížete Jana II. z Lichtenštejna, majitele
zdejšího panství. Jubilejní proto, že byl postaven roku
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MCMVIII.
Další jubilejní památník je například u trati v lese poblíž
Úval.
Vydejte se po ulici Staroklánovické směrem k centru Újezda.
Po levé straně stojí hájovna postavená v roce 1913.
3. otázka: Na modré tabulce s číslem popisným na
hájovně zjistěte, jak se dříve jmenovala
Staroklánovická ulice.
Když získali celý okolní kraj Lichtenštejnové, začali od
18. století stavět ve Vidrholci hájovny, které měly v prvopočátcích hlavní význam jako strážní místa proti pytlákům zvěře a lupičům. Tak vznikaly postupně hájovny:
Ve škvorecké oboře, Nové Dvory, Blatov, U klánovické
zastávky a Štamberk. Ze štamberské a novodvorské
hájovny jsou již jen zbytky, ale ostatní hájovny existují
dodnes. Jak stoupal zájem vrchnosti o les v souvislosti
s těžbou dřeva, měnil se i význam hájoven, které tuto

těžbu organizovaly. Postupně byla ve Vidrholci vybudována síť téměř pravoúhlých cest pro snazší svoz vytěženého dřeva.
4. otázka: Co bývá ve štítě hájoven? Z této hájovny bohužel před časem zmizely, ale pro nápovědu
se můžete zajít podívat na dům č. 107 stojící
na protější straně ulice vedle Smolíků.
Lokalita je oblíbená našimi i zahraničními filmaři. V hájovně se natáčel třeba Tmavomodrý svět, seriály Doktor Martin nebo Adidas versus Puma. Ve vile naproti Rapl, U Smolíků v poslední době například seriál Poldové a nemluvně.
Pokračujte stejným směrem kolem vil z počátku 20. století. Stavěli si je zde, podobně jako v Klánovicích, bohatí
obyvatelé Prahy, někteří jako letní sídla, někteří již přímo
ke stálému bydlení. Oblasti se říkalo Kolodějské zálesí,
protože patřila ke Kolodějím a byla od nich „za lesem“.
Každá z vil je jiná a něčím jiným zajímavá; lucernou nad
vchodem, balkonkem, tvarem mříží nebo mohutnou borovicí u vchodu. Hledejte vilu Maruška. Určitě ji poznáte,
když se budete pozorně dívat. Na její fasádě najděte název nedaleké městské části. Tady je jeho první část zkrácená, ale vy ji do doplňovačky zadejte celou.

7. otázka: Veverka patří do třídy savců. Do jakého patří řádu? Napoví vám její zuby.
Les po levé straně patří, stejně jako velká část celého Klánovického lesa, Lesům ČR, zatímco les po pravé straně
před školou spravují Lesy hlavního města Prahy. Říkávalo
se mu „Havírna“, protože se zde vyskytovala železná ruda.
Nikdy se zde ale netěžila.
Přicházíte ke škole. Víte, kdy začaly děti v Újezdě chodit
do školy? Když byla v roce 1774 zavedena povinná školní
docházka, týkala se pochopitelně i jich. Nejbližší škola byla
ale až v Uhříněvsi a tak obyvatelé Újezda prosili, aby „pro
jejich školou povinné děti nějaký nepatrný školní domek
a učitel opatřen byl“. Nejprve byl učitel v Kolodějích, v roce
1812 byla škola přeložena ke kostelu (dnes je to dům číslo 1). Protože dětí přibývalo, byla v roce 1931 postavena
škola v Sibřině (dnes je to školka na kopci za hřbitovem)
a protože ani to nestačilo, byla postavena a v září 1934
otevřena nová školní budova, která je využívána dodnes.
V prvním roce do ní chodilo 173 dětí (pro srovnání, dnes
je to přes 1100 dětí). V listopadu bylo zahájeno stravování.
Vařila se polévka, k ní se přidával krajíc chleba a v pátek
býval moučník. Ve vaření se střídaly místní dámy vždy po
týdnu.

5. otázka: První slovo názvu městské části na vile Maruška.
Předposlední vila v této řadě má číslo 170 a okna různých
tvarů.
6. otázka: Jaké písmeno připomíná okno ve štítě do
ulice?
O kousek dál se k této původní silnici zleva napojuje silniční nadjezd nad železniční tratí, který byl postaven spolu
s podchodem na zastávce v roce 1953. Do té doby se jezdilo
i chodilo přes koleje. To si dnes už ani neumíme představit.
Úprava chodníku podél silnice byla poslední známou aktivitou nejstaršího újezdského spolku, jímž byl Okrašlovací
spolek založený v roce 1903.

Po levé straně nad strání, kde je dnes second hand „U veverek“ fungoval od roku 1904 hostinec paní Marie Líbalové.
V roce 1938 zde byl otevřen ještě letní kiosek „U Hochmanů“ s oblíbenou tančírnou újezdské mládeže „Venden“. Restaurace i s tančírnou byla zrušena v roce 1950.

Když se v roce 1934 upravovalo hřiště za nově postavenou školou, dělníci tam rozkopali i malé návrší, kde byl
nalezen vzácný kamenný sekeromlat (sekyrka, která se
používala jako pracovní nástroj, ale i jako sečná a úderná
zbraň v boji). Kdo mohl tehdy tušit, že toto malé návrší,
z něhož byla hlína rozvážena po celé ploše pozemku, je
vlastně mohylou nordické kultury. Dnes se jí říká kultura
nálevkovitých pohárů a byla zde v letech 3800-3400 před
naším letopočtem. Před kolika tisíci let to tedy přibližně
bylo?
Archeologové doporučovali, aby byl celý les u Újezda a Jiren prohledán, zda v něm není ještě jiná mohyla. Takže se
při procházkách lesem pozorně dívejte kolem sebe, jestli
nenajdete další mohyly. A co to vlastně mohyla je? Pahorek nad hrobem, ve kterém se mohou nacházet i různé
užitkové nebo okrasné předměty uložené s pohřbeným.
Roku 1938 povolilo Ministerstvo školství a národní osvěty,
aby se škola mohla jmenovat Masarykova obecná škola.
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Ve stejném roce byl odhalen i pomník s Masarykovou
bustou. Ten najdete v parku vpravo před školou. Pomník
měl nelehký osud. Po obsazení republiky Němci v roce
1939 musela být busta odstraněna. Místo ní byla umístěna soška Amorka. Masaryk se mohl vrátit po osvobození 1945, ale hned v roce 1949 ho nařídili komunisté opět
odstranit. Busta byla ukryta v zavěšeném vaku ve studni.
Během pražského jara 1968 se přes noc objevila na podstavci, ale po necelých dvou letech v období „normalizace“
opět v noci záhadně zmizela. Po sametové revoluci 1990
se vrátila na své místo před školou. Doufejme, že to bylo
její poslední stěhování.
8. otázka: Jaké prostřední jméno používal prezident
Masaryk? (Jsou v něm dvě R.)
V roce 1945 byl kromě obnoveného Masarykova pomníku
odhalen také žulový pomník obětem německé okupace
a květnové revoluce, který byl v roce 2008 přemístěn do
blatovského parku. Ten jste viděli na naší první vycházce.
Když se postavíte před pomník prezidenta Masaryka a podíváte se stejným směrem jako on, uvidíte památník ke
100. výročí vzniku Československé republiky zobrazující
list lípy a sto letopočtů. Byl odhalen roku 2018.
V květnových dnech roku 1945, kdy se naše obec aktivně zapojila do osvobozovacího hnutí, byla v obecné škole
zřízena improvizovaná nemocnice jako pobočka pražské
Bulovky. Vedoucím lékařem byl místní MUDr. Blahoslav
Hruška (mimochodem dědeček dnešního šéfredaktora
ÚZ). Vyučování se přesunulo do místních hostinců a poz-

Tajenka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ději se střídalo s žáky měšťanské školy v budově obecního
domu, dnešního úřadu městské části. Obecná škola byla
prvním stupněm národní školy a měšťanská škola byla
jejím druhým stupněm. Než se mohly děti z Újezda začít
v roce 1938 učit v novostavbě obecního domu, chodily do
„měšťanky“ do Úval.
Dětí přibývalo, učilo se na směny, což se vyřešilo až v roce
1991, kdy byla postavena nová šestnáctitřídní budova
v Polesné ulici. V roce 2003 byla k původní budově ještě
přistavěna další část i s divadelním sálem.
Obecní dům, dnešní úřad městské části, stojí naproti
škole. Byl postaven v roce 1938. Tehdy se do něj kromě
obecního úřadu vešla i pošta, měšťanská škola, knihovna,
četnická stanice a byt pro učitele a velitele četnické stanice. Ve dvoře bylo obecní vězení, garáž a kůlny.
9. otázka: Kdo dnes plní funkci četnictva?
A zde končíme naši vycházku od vlaku. Jestli s sebou máte
děti, můžete se s nimi zastavit ještě třeba na dětském hřišti před školou nebo na multifunkčním hřišti za školou.
Pokud se vám podařilo zodpovědět všechny otázky a vyplnit tajenku, můžete si za ni v knihovně v multifunkčním
domě Level vyzvednout drobnou odměnu, pokud to epidemiologická situace dovolí.
S využitím informací z knížky „Střípky z újezdské historie“,
pořadu ČT „Z metropole“, stránky www.jubilejnikameny.
euweb.cz a fotografií Jindřicha Lukáše připravily
Marie Tomaidesová a Jitka Carbolová

LISTÁRNA
PODĚKOVÁNÍ

VĚČNÉ HÁDÁNÍ

Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat zastupitelům z uskupení Piráti a STAN pro Újezd za dva roky
jejich práce v nejvyšším orgánu obce – zastupitelstvu.
Vaše práce je náročná a nevděčná, protože jste v pozici toho, kdo kontroluje kroky Rady a ptá se, proč?
Mnohdy odpovědi na Vaše relevantní otázky nejsou
zcela relevantní, mnohdy je potřeba velké dávky trpělivosti a taktu takové odpovědi vyslechnout. Mnohdy
je třeba mít pevné nervy, když na Vaši otázku je odpovězeno osobním útokem. Jste oproti jiným zastupitelům nováčci, jste tam pouze dva roky, přesto každým
jednáním zastupitelstva dokazujete, jak perfektně jste
připraveni, jak zvládáte svou roli a že skutečně hájíte
veřejné zájmy obyvatel Újezdu nad Lesy. Za to, že hlídáte vedení naší obce, aby se v Újezdu neopakovala
rozhodnutí, jejichž důsledky jsou nezvratné a přidělají
v budoucnu jen potíže (viz z minulosti třeba nehospodárná a špatně vystavěná budova LEVEL), Vám mnohokrát děkuji.

V prosincovém ÚZ jsem si přečetl stížnost p. Roušara
(OÚ), že mu starosta a následně i tajemnice odmítli poskytnout zápis z pracovního jednání zastupitelů. Jsem
v oblasti státní správy laik, ale proč nevydat zápis zastupiteli, to mi hlava nebere. Vzpomněl jsem si na doporučení starosty Běchovic našemu starostovi p. Samcovi. Vztahy s magistrátem, že se musí dlouhodobě
budovat To ví snad každý z nás, že dobré vztahy dělají
nejen přátele, ale otvírají dveře při jednání. Pokud se
ale na MHMP budou znovu řešit tyto naše žabomyší
války, musí si o nás pomyslet, že jsme spolek rozhádaných jelimanů a vzájemné vztahy s MHMP rozhodně nebudou lepší. V době, kdy MČ sestavuje schodkový
rozpočet a zapojuje bývalé rezervy z minulých let, by
radnice měla vzít opravdu rozum do hrsti a přenést se
přes stranické rozdíly a osobní antipatie.

Hana Mertová

Vladimír Vašek

Informace o sestavování rozpočtu a o investicích MČ Praha 21
v tomto roce najdete na str. 4 a 12-13.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za blahopřání a dar k mému kulatému výročí narození. Ačkoliv se mé tělo nepříjemně ozývá, přesto se
těším, že se v předjaří setkám se čtenáři Újezdského zpravodaje na výstavě reprodukcí rukopisných Biblí v Újezdském muzeu.
INZERCE

Rudolf Vambera

Ráda bych poděkovala Odboru školství a kultury MČ

Praha 21 a i ostatním z Úřadu MČ Praha 21 za blahopřání k mým kulatým narozeninám.
Mgr. Iveta Průšová,
ředitelka MŠ Rohožník

INZERCE

Oplanská 2614
Praha 9 – Újezd nad Lesy
Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance na
pozici:
Servisní technik pro chladící a klimatizační
zařízení
Kontakty:

www.awcool.cz
j.civin@awcool.cz

281 867 578
775 213 201
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ
MUDr. Zuzana Dastychová
(Občanská demokratická strana)
Vážení Újezďáci, tak už máme nový
rok. Moc si přeju i Vám, aby se povedl lépe než ten minulý. A ještě
střípky z minulého roku: 10. 12. byla
po rekonstrukci otevřena tělocvična v Polesné. Byla jsem se podívat
a musím říct, že se rekonstrukce
povedla. Nejvíc mne zaujal povrch
– tedy podlaha, pružná, neklouzavá,
prostě super. Ale i zbytek je velmi
pěkný.

Doslechla a jsem se, že spousta
občanů netuší, co je to SOH. Tedy
– hlavně pro seniory, ale i ostatní.
SOH, středisko osobní hygieny, je
provozováno naším sociálním odborem. Je v přízemí polikliniky na
Rohožníku a potřebným klientům
poskytuje v místě vykoupání ve vaně
s hydraulickým zvedákem nebo
v bezbariérové sprše, základní péči
o vlasy a nehty, praní a žehlení prádla. Koupání a péče o vlasy a nehty
poskytují pečovatelky i v domácím

prostředí, pokud je k tomu vhodné.
Zvedák je přenosný. A pohodlný.
Když potřebujete pomoci s hygienou, kontaktujte sociálku. Nemusíte
se bát, pečovatelky jsou opakovaně
testovány na koronavirus (negativně). Hodně pohody a zdraví v roce
2021. A přeju nám všem, abychom
se zase mohli normálně scházet
v divadlech, na koncertech, v klubovnách, na hřištích, zatancovat
a zazpívat si, jet společně na výlet
a žít beze strachu.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)
Drazí spoluobčané, máme po
svátcích a Novém roce a já doufám, že jsme to všichni zvládli ve
zdraví, našli pod stromkem něco
pěkného a třeba si i dali nějaké

to předsevzetí. Letos to bylo kvůli
současné situaci s covidem náročnější, ale věřím, že i tak v našich domovech převládla rodinná
pohoda a klid. Nyní je před námi
další rok, který snad každý za-

počne co nejlépe a uspokojivě,
nikoliv na lůžku či v karanténě.
To přeji každému z Vás, aby byl
rok 2021 lepší, úspěšnější, radostnější, a především plný lásky,
štěstí a zdraví.

Milan Samec
(Občanská demokratická strana)
Milí sousedé. Rok 2020 bude již navždy spojen s virem, který paralyzoval naši společnost s dopadem do
našich běžných životů. Zastihl nás
plně nepřipravené a bude ještě dlouhá cesta k návratu do normálu. Je již
ale teď zjevné, že to více než nebezpečí začíná být především obchod se
strachem, což já osobně jednoznačně odmítám. K čemu je strašení naprosté většiny lidí, kde má být adresná pomoc těm nejvíce zranitelným?
K čemu je hra na systém, podporu

a pomoc podnikatelům, kde, jak se
již ukázalo, není žádný systém a reálný zájem o pomoc nahrazují prázdná mediální vystoupení s platností
mnohdy pouhých hodin? K čemu
jsou veškerá nařízení, když ti, co je
nařizují, konají jako první v rozporu?
Proto mi dovolte využít sloupek zastupitele k poděkování vám všem,
kteří jste pomohli. Nebylo vás málo,
a ne všem jsem stačil osobně poděkovat. Byli jste tady, když bylo třeba
a měli jste chuť se s tím vším porvat
a maximálně pomáhat těm, kteří byli
vystrašení z neustálé mediální ma-

sáže, mnohdy sami doma. Vážím si
toho a nezapomínám. Děkuji i všem
zaměstnancům na úřadě. Snažili jste
se i v nouzovém stavu a neustálých
změnách maximálně pomáhat a dle
naprosté většiny pozitivních reakcí,
které dostávám, to lidé velmi oceňují
a jste jejich hrdinové pro vás rutinních příběhů. V neposlední řadě děkuji i svým kolegům z koalice a všem,
kteří mi pomáhají v každodenní práci
pro nás všechny. A těm, co intrikují,
škodí a nepřejí? Těm já odpouštím.
Motivují mě totiž být lepším. Přátelé,
PF 2021 - váš starosta.

Ing. Ondřej Vojta
(Občanská demokratická strana)
Vážení spoluobčané, v poslední době jsem se na nějakou dobu
odmlčel, protože mě nenapadalo,
o čem psát. O všech zdařilých projektech v oblasti územního rozvoje
vás s předstihem informuje pan starosta ve svém úvodníku ÚZ a všechny domnělé i skutečné nezdary hbitě ve zpravodaji pranýřuje opozice.
Ale v průběhu podzimního období
koronakrize jsem na procházce za
hřbitovem a okolo takzvaného vysílače objevil několik, v moderním

žargonu „revitalizovaných“ polních
cest. Naštěstí revitalizovaných ani
ne tak v rámci územního rozvoje, ale
v rozumných mezích územní údržby
– ten pojem jsem si právě vymyslel.
Někdo prostě jen bagrem seškrábl
bahno ze staré, téměř neschůdné
polňačky, vyklopil tam pár náklaďáků recyklátu a uválcoval. Nestálo
to miliony a výsledek je až nečekaně příjemný. Po nových polňačkách
se dá chodit v normálních botách,
které po jedné procházce nemusíte
vyhodit, dá se tudy projet i s kočárkem a na chvíli můžete dát i pejska

na volno, což se tedy samozřejmě
nesmí.
Stará dobrá polní cesta přece nemá
být vyasfaltovaná ani nemusí být
provedena v zámkové dlažbě, nepotřebuje ani lavičky, odpadkové koše,
pítka nebo dokonce osvětlení. Nemusí ani někam zásadně vést, obvykle ale nebývá slepá, takže se po
ní dá jen tak courat a rozhlížet se po
krajině. A třeba časem někoho napadne podél cesty sem tam zasadit
nějaký ten ovocný strom, a nemusí
to být hned alej nebo dokonce stromořadí.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KONTEJNERY
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
6. únor		
		

Církvická/Ochozská
Holšická/Sudějovická

20. únor		
		

Čenovická/Pilovská
Lomecká/Zaříčanská

Doba přistavení: od 9 do 13 hod.
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).
Inzerát 183 x 132 2020.pdf

5

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků
k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně
dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných
svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. „Při dodržení harmonogramu nebudou stromky v ulicích zůstávat příliš dlouho. Přesto
prosím Pražany, aby při vyhazování stromku dbali na své okolí a nenechávali
stromky například uprostřed chodníku, nebo v silnici,“ dodává náměstek primátora Petr Hlubuček.
Výjimka platí pro umělé
stromky. Pokud už stromek
dosloužil, rozhodně nepatří
do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora.

08.12.2020

Převzato z tiskové zprávy
Pražských služeb a.s.
0:23

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
individuální přístup
angličtina a španělština
s
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Victoria School s.r.o.

AKREDITACE

ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz
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INZERCE

Kam s vánočním stromkem?
Rozhodně ne do popelnice

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

www.victoria-school.cz
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HISTORIE

Knihovna slaví 95 let
Kvůli koronavirovým pravidlům je naše knihovna
v poslední době spíše zavřená než otevřená. Přesto bychom na ni neměli zapomínat. Již jen proto,
že tato nejdéle kontinuálně sloužící kulturní instituce v Újezdě letos slaví 95 let.
První dochované záznamy o újezdské obecní veřejné knihovně jsou z roku 1926. Tehdy si 21 čtenářů vypůjčilo 101 knih. Prvním knihovníkem byl
Jaroslav Jenšovský, kterého v roce 1931 vystřídal
Jan Kálenský. V roce 1935 byla knihovna přemístěna do budovy nové školy a později do budovy
obecního úřadu (dnes Úřad městské části Praha
21). Souběžně s touto knihovnou měla ještě i část
obce Nová Sibřina vlastní knihovnu v domě pana
Jehlíka. V roce 1938 měla knihovna 738 svazků, 38 čtenářů a evidovala 1260 výpůjček. Byly
zde i tři spolkové knihovny: baráčnická, sokolská
a čs. strany soc. demokratické.

Hospoda U Kunců. I tady sídlila knihovna.

výpůjček. V roce 1960 se knihovna stěhuje do bývalé restaurace „U Kunců“ (dnes zastávka MHD Praha-Újezd nad
Lesy) v domě pana Podrazského. Pan Měšťánek nadále
pracuje v knihovně, ale vedení předal paní Teigové, která
knihovnu vedla až do roku 1967, s kratší přestávkou v letech 1964-1966, kdy byl knihovníkem pan E. Šebek. Další
knihovníci: 1967-1969 J. Jíra, 1969-1974 opět paní Teigová,
1974-1976 p. F. Krátký.
V dubnu 1976 nastupuje po zemřelém panu F. Krátkém paní
Marie Tomaidesová, která vedla knihovnu do roku 2009.
V knihovně pracovala 33 let a v závěru jejího působení se jí
podařilo dokončit plnou digitalizaci knihovny.
A co se tenkrát četlo? Z českých autorů to byla
zejména díla A. Jiráska, A. Staška, J. Nerudy, I. Olbrachta a J. V. Raise. Z cizích pak zejména A. Dumas.
V roce 1940 byla ustavena knihovní rada, ve které
kromě knihovníka Kálenského, byli ještě A. Novák a prof. J. Němec. Za okupace bylo 370 svazků zabaveno a uloženo na Okresním úřadě v Říčanech. Další přesnější záznamy pak najdeme až
po osvobození v roce 1945, kdy se stal knihovníkem tehdejší ředitel školy J. Čáp. V roce 1946 měla
knihovna 2013 svazků (včetně fondu ze zrušených spolkových knihoven) a 97 čtenářů uskutečnilo 3380 výpůjček. Také Blatov měl v této době
knihovnu, v domě paní Vosátkové. Na konci roku
1950 má újezdská knihovna 2586 svazků a 307
čtenářů.
V roce 1954 byly novosibřinská a blatovská
knihovna sloučeny s újezdskou a knihovna se
přestěhovala do upravených místností v domě
pana Ťukala na křižovatce. Knihovníkem se stal
Jaroslav Měšťánek a dalšími členy knihovní rady
byly za Novou Sibřinu paní Caithamlová a za
Blatov paní Vosátková. V roce 1957 měla knihovna 5400 svazků a 215 čtenářů uskutečnilo 9100
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Poté se knihovna ještě třikrát stěhuje. V roce 1992 do budovy tehdejší školy (dnes úřad MČ), v roce 2003 do prostor
bývalé školky v Lomecké ulici a konečně v roce 2010 do Polyfunkčního domu na křižovatce. Od roku 2009 je knihovnicí Jitka Kašparová a od roku 2017 pracuje v knihovně ještě Pavla
Jakubcová. A ještě pro srovnání – knihovna má dnes ve svém
fondu zhruba 17 tisíc titulů.
Marie Tomaidesová,
kronikářka

LIDÉ

Sklenařinu jsem se učil za pochodu
Tentokrát vám představíme újezdskou osobnost, která není mediální hvězdou, vrcholovým manažerem
či sportovcem, přesto se špatně hledá obyvatel Újezda, který by neznal sklenáře, pana Zdeňka Pilného.
Pane Pilný, jak jste se ocitl v Újezdě?
Děda zde měl parcelu a já se s ním domluvil, že si na
ní mohu postavit rodinný domek. Bylo to v době, kdy
se říkalo, že kdo nechce stavět, tomu parcelu vezmou.
A protože děda už jednou o dost majetků přišel, byl rád.
Újezd pro mne ale nebyl neznámou. Trávil jsem v něm
třeba prázdniny a znal jsem spoustou rodin v okolí.
Stavěl jsem hlavně o víkendech, protože spojení s Prahou
nebylo tak časté a dojíždění mi zabíralo dost času. To byl
Újezd ještě vesnicí. Na nádraží jsme chodili pěšky a na Prahu
jezdil autobus, kterému se říkalo Jireňák. Jednou jsem šel na
zastávku kolem vývěsky MNV, kde bývala i úsměvná sdělení, jako třeba „Zakazuje se pouštět slepice na silnici“. Visel
zde i inzerát, že škola přijme školníka. K zaměstnání náležel
i služební byt, respektive domeček, který stál na místě dnešní
tělocvičny. Přijali mě a byl jsem školníkem 17 let.
Jak na to období vzpomínáte?
Celkem v dobrém. Občas byly nějaké neshody, ale nic zásadního. Největší problémy byly s vodou a kanalizací. Ale
protože jsem před tím pracoval ve stavebním družstvu, kde
jsem vyzkoušel mnoho profesí, věděl jsem si ve škole se
vším rady. Pro děti jsem byl i jako třicetiletý určitou raritou a atrakcí. Děti jsou také hodně
bezprostřední, což je někdy pro
debatu lepší, než povídání s vrstevníky v hospodě. Jednou mi jeden deváťák na rozloučenou koupil „placku“, druhý se nabídl umýt
auto. Žáci mě i po letech v Újezdě
ještě pamatují a zdraví. Tak asi na
mě ve zlém také nevzpomínají.
Vám se též povedlo ochránit
školu před kalamitním zamrznutím.
To bylo na Silvestra 1978. Teplota
klesla přes noc o více jak 30 stupňů a já šel ve 3 ráno roztopit tři
kotelny pro každou školní budovu. Později jsem se dozvěděl, že jsme byli jedna z mála škol,
kde nebyly škody.
Krátce jste pracoval i na poště?
Ano, to už jsem bydlel ve svém a dělal sklenařinu, ale nebylo to ještě na uživení. Chtěl jsem být mezi lidmi, ale taky po
práci mít čas na novou živnost a nemuset nikam dojíždět.
Ke sklenařině jste se ale dostal jak, když jste původně
vyučen černému řemeslu?
Díky kamarádovi jsem šel do stavebního družstva, kde se
dalo vydělat víc peněz. Pracovali jsme na zastávkách MHD,
domcích pro JZD, montovaných barácích, halách, ocelových
konstrukcích a podobně. Jednou bylo potřeba zasklít světlíky a haly, ale šéf nemohl nikde sehnat sklenáře. Tak se
zeptal, zda si na to někdo troufne. A já se přihlásil, abych
nemusel tolik lézt po výškách. Později jsem jako školník
kvůli oknům ve škole občas chodil do Zaříčanské ke sklenáři z Úval. A jednou mi řekl, že v Újezdě končí, protože dům,
kde sídlil, bude vrácen v restituci.
Takže jste si řekl, že nastal čas podnikat?
Bylo to po „revoluci“, jsem hodně svobodomyslný člověk,

chtěl jsem podnikat, tak jsem si nechal ve stavebním družstvu dát potvrzení o praxi, Národní výbor mi vystavil registraci a začal jsem. Radit jsem se chodil za kamarádem
sklenářem v Šestajovicích, poptával jsem se u konkurence
a taky jsem si nakoupil učebnice pro sklenáře přímo v učilišti na Jarově. Učil jsem se za pochodu.
A co vybavení?
První řezák jsem koupil od Kolínských strojíren, ale odešel
za dva dny. Pořádné nářadí se nedalo sehnat. Jezdil jsem
po výstavách a první nářadí jsem nakoupil až na výstavě
Glasstec v Düsseldorfu, kde jsem si připadal jako Alenka
v říši divů. Zajímalo mě vše od skladování skla, přes dopravu až po sklářské stroje. Můj vstupní kapitál nepřekročil
35 tisíc. Po celou dobu, kdy jsem měl živnost jako „vedlejšák“, jsem si pro sebe nevybral z firemních peněz ani
korunu. Tuhle opatrnost jsem nejspíše zdědil a nikdy jsem
nic nekoupil na dluh.
Po otci?
I po dědovi. Ten se vyučil obchodním příručím, za I. sv. války
se dostal až do Itálie a když se vrátil, pronajal si obchod se
smíšeným zbožím. Dařilo se mu a nakonec koupil dům, kde
obchod byl. Ten mu ale minulý režim sebral a při měně přišel téměř o všechny úspory.
A táta?
To bylo podobné. Podnikal, ale
nakonec skončil jako vykořisťovatel na dva roky v Jáchymově.
To se podepsalo na jeho zdraví,
ani důchodu se nedožil.
Takže jste taky šetřil a dokupoval nářadí postupně?
Ano. Představte si, že jsem třeba
sklo ze začátku brousil brouskem
na kosu. Až časem jsem postupně
dokoupil brusku, vrtačku a další
nástroje.
Pamatuji si, že se o Vás říkalo,
že svítíte v dílně dlouho do noci.
Jinak to nešlo, běžně jsem byl v dílně do 2 do rána a ráno
šel do práce.
Bral jste každou zakázku?
Ze začátku ne. Odmítal jsem třeba zrcadla nebo rámování, ale trh mě donutil, takže jsem pořídil další technologie.
Některé zakázky jsem dělal na místě. Třeba když byl křivý
otvor v obkladu a bylo nutné nejdříve udělat šablonu.
A baví vás stále vaše profese i po letech?
Baví, takže vypomáhám kamarádovi sklenářovi, ale síly už
ubývají. Sám občas udělám už jen něco menšího pro sousedy v okolí.
Děkuji za podnětný rozhovor.
Já děkuji za váš zájem.
Zdeněk Pilný (73), sklenář a včelař, miluje vína, která rád
ochutnává a srovnává. Má 9 vnoučat a občas podniká výlety po ČR i po Evropě. A pokud jste někdy narazili na odborníky přes rododendrony a skalničky s příjmením Pilný,
tak jste nejspíše potkali jeho dva uznávané bratry.
Petr Duchek
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Advent ve škole

Školní družina se zapojila do vánočního tvoření pod
vedením paní vychovatelek a lektorek z organizace
Inbáze, jejímž posláním je pomoc migrantům a jejich
rodinám v Česku. Tento projekt byl jedním z mnoha
akcí, které upevňují a propojují vztahy mezi dětmi odlišných kultur. Nad výrobou vánočních ozdob z moduritu
a korálků si děti připomněly tradiční zvyky a hodnoty
Vánoc. O tom, že se projekt zdařil, svědčí překrásné výrobky, které si mohly děti odnést domů.
Helena Vonešová,
vedoucí vychovatelka ŠD

V prosinci si děti ve školní družině ozdobily perníčky, které
jsem jim doma napekla. Při této činnosti se dodržovala přísná hygienická pravidla, nejen mytí rukou, rouška, ale i dezinfekce každé tubičky s barvou. Děti ze své tvorby měly radost
a nazdobené perníčky si odnesly domů, aby se doma pochlubily, jak se jim to podařilo.
Helena Rozšafná,
vychovatelka školní družiny

Tak jako každý rok na Vánoce, tak letos jsme společně s dětmi a rodiči „adoptovali“ babičky a dědečky v domově seniorů Charita sv. Anežky - Otrokovice. Děti s pomocí rodičů jim
připravily krásné a praktické vánoční dárečky. Děkujeme za
pomoc.
Daniela Janoušová,
třídní učitelka 1. A

I přes tuto nelehkou dobu se uskutečnila v prvních
a druhých třídách online aktivita s InBází - vánoční bedýnky s tvořivou dílničkou. Děti si vyrobily nejen krásné
lucerničky, ale také se dozvěděly spoustu zajímavostí o ad-

ventním čase.

Alena Hanzlíková,
Daniela Janoušová

Školní kalendář 2021
Informace pro všechny zájemce o školní kalendář
2021: vzhledem k letošním omezením nemohl být
kalendář nabízen při rozsvícení stromu, k dispozici
bude od ledna u třídních učitelů. Poděkování tiskárně Betis za grafickou úpravu a tisk, dětem a paním
učitelkám za dalších dvanáct obrázků, které se mohou stát opět inspirací k tvoření.
Eva Danielová
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Popáté se Světluškou
I rok 2020 byl v Újezdě nad Lesy spojen s charitativní sbírkou pro Světlušku a to třikrát – při pochodu Za loupežníkem DrHolcem bylo do světluščí kasičky vloženo 6 200 Kč,
v cíli pochodu Od muzea k muzeu přibylo dalších 1 800 Kč
a pak tradičně o první adventní neděli. Újezdský vánoční
strom se letos rozsvítil se Světluškou již popáté. Dík naší
sbírce vyjádřila svou osobní přítomností sama ředitelka
Nadačního fondu ČRo Světluška Gabriela Drastichová.
„Jsem tak trošku dojatá, protože tohle je asi poslední akce
Světlušky letošního roku a je to také jedna z mála akcí benefičních, která se letos vůbec mohla uspořádat a konat.
Tahle je krásná a kouzelná a já za to mockrát děkuji. Abyste věděli, co za to je Světluška schopna pořídit, je to třeba 300 hodin osobní asistence pro děcka, která chodí do
podobných škol, jsou tam v integraci a potřebují někoho,
kdo jim trošku bude pomáhat,“ řekla. K částce z pochodů
přibyly ještě dárkový šek MČ Praha 21 v hodnotě 5 000 Kč
předaný paní ředitelce starostou Milanem Samcem a příspěvek 14 000 Kč do kasičky za reklamní předměty. Děkujeme všem, kteří přišli a přispěli, i těm, kteří odeslali jakoukoliv částku na účet Světlušky.
Jsem ráda, že se tradiční vánoční sbírka uskutečnila.
V omezeném režimu, ale přece. Informace o konání adventní sbírky se dostávala k újezdským i díky videu „Městská část Praha 21 pomáhá Světlušce“ sdíleném na sociálních sítích. Poděkování za finanční podporu a organizaci

patří právem radě, úřadu, odboru školství a kolegyni Daniele Janoušové. Společně jsme v této nelehké době, ať
osobně nebo prostřednictvím online přenosu do újezdských domácností, rozsvítili tisíce světýlek na vánočním
stromu v parku před školou. Byli bychom rádi, kdyby náš
adventní dárek pomohl Světluškám rozsvítit pro ně tolik
potřebné světlo.
Eva Danielová,
organizátorka sbírky, Masarykova ZŠ

Spolupráce je důležitější než soupeření
Vážení spoluobčané, milé kolegyně a kolegové, máme
za sebou mystický rok 2020. Nebyl jednoduchý a všichni jsme se ze dne na den ocitli v neznámých vodách.
Invence, kterou jsme museli do každého dne vložit, nás
už provždy něčím spojila. Naučili jsme se, že se jedni
bez druhých neobejdeme a že spolupráce je důležitější
než soupeření.
Dovolte, abych poděkovala všem svým kolegyním a kolegům za jejich nelehkou a náročnou práci. V této době

všichni udělali ohromný kus práce. Chci poděkovat i rodičům za trpělivost, mnohdy skvělou a důležitou zpětnou vazbu, za pomoc, za jejich partnerství v rámci distanční výuky. Stejný dík dětem, které to všechny zvládly.
A to celé za podpory Městské části Praha 21. Děkujeme.
Přeji krásný a pohodový nový rok 2021. Ať se ve zdraví
zase sejdeme.
Hana Cermonová,
ředitelka Masarykovy základní školy

Ze školního archivu
Školní archiv byl rozšířen o výtvory, které děti z 5. A poslaly během
podzimní distanční výuky své paní
učitelce Haně Rosové. Volné téma,
volná technika, každý mohl tvořit
podle předlohy nebo vlastní fantazie. Čajová zátiší, vodopád, ryba
jako živá, vzpomínka na léto u moře,
portrét Jana Amose, abstrakce (to
by byl potisk na látku!), s blížícími
se Vánocemi ještě vánoční skřítci
a perníková chaloupka – uznejte
sami, že o výtvarníky nemáme ve
škole nouzi. Děti, děkujeme.
Eva Danielová

25

SPOLKY

Tři pro zdraví
Letošní dvě vlny koronavirové pandemie zkřížily plány nejednomu spolku. Když ale termín nejdříve odsunete, a pak
akci stejně musíte zrušit, zamrzí vás to dvojnásob. Přesně
to se stalo sdružení Tři pro zdraví, které pořádá dnes již
celorepublikově proslulý Klánovický půlmaraton.
Byť jde o krásný a vyhlášený běh, omezovat aktivity tohoto
spolku jen na půlmaraton by byla škoda. Trojka v názvu
spolku totiž není jen náhoda. Sdružení založili tři přátelé –
Ondřej Brouček, Ondřej Kočí a Marek Lejsek před dvanácti
lety. Původní nápad byl uspořádat nějaké klání pro „hobíky“, jak se familiárně přezdívá amatérským sportovcům.
„V Újezdě ani v okolí tehdy větší závody nikdo nepořádal.
A nás napadlo využít potenciál Klánovického lesa. Je to
bezvadné místo, měli jsme ho naběhané křížem krážem
a chtěli jsme ukázat lidem, že příroda a sportování se tu
dají skvěle skloubit,“ říká Marek Lejsek, místopředseda
spolku.
Z nápadu vznikl seriál tří závodů, které propojují i obce ležící v okolí Klánovického lesa. V Úvalech se tradičně jede
a běží MTB a Trail Run, Újezd je spojený s KoloBěhem (původně duatlonem) a konečně Klánovice mají svůj MiniAdventure. V roce 2015 ke sportovnímu triptychu přibyl ještě
i půlmaraton, takže dnes již jde o sérii 3+1.
Trojlístek zakladatelů ovšem nejede v zaběhnutých kolejích a své závody inovuje. „V Újezdě jsme původně pořádali klasický duatlon. Zjistili jsme ale, že lidé rádi závodí
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ve dvojicích, takže závod je dnes udělaný tak, že jeden jede
na kole a druhý běží. MiniAdventure je také pro dvojice, je
to zážitkový závod, nejde jen o výsledky, ale i o legraci při
plnění různých disciplín na stanovištích po trase,“ vysvětluje Marek Lejsek. Mezi inovace patří i to, že každý závod
má i svůj dětský program a zdaleka tak už nejde jen o akci
pro „dospěláky“.
Letošní sezóna seriálu 3+1 ovšem nepřála. Jedině úvalský
závod se konal v původním červnovém termínu, KoloBěh
i MiniAdventure se musel přesunout a půlmaraton se
nakonec neběžel vůbec. „Protože jsme do organizace už
vložili hodně času i peněz, alespoň jsme jeho trasu v lese
vyznačili, aby si ho každý mohl sám zaběhnout nanečisto,“ dodává Marek Lejsek. Spolek Tři pro zdraví má ovšem
štěstí na sponzory (tím hlavním je újezd.net), účastníky závodů i obce. „Všichni firemní partneři i místní radnice nás
podpořili i v této době a byli schopni akceptovat změny
termínu či velikosti dané akce. Podmínky se leckdy měnily
ze dne na den. Úředníci nám vyšli vstříc, což je i případ
městské části Praha 21. Té podpory si vážíme, protože
granty pro nás znamenají mimo jiné fakt, že můžeme startovné držet v rozumné výši, aby si závod mohl zaběhnout
skutečně každý,“ zakončuje Marek Lejsek, místopředseda
spolku Tři pro zdraví.
Blahoslav Hruška
foto: Ondřej Kočí, František Zouhar

Zahrádka v lednu

Úvodem přejí újezdští zahrádkáři ještě jednou všem členům, příznivcům a milovníkům přírody v roce 2021 hodně
zdraví, štěstí a ze zahrádek jen radost.
Leden je nejstudenější měsíc, nechává přírodu spát, vládne pomocí sněhu a mrazu, však se k němu váže přísloví
„Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější“. Bylo by
prima, kdyby se přísloví vyplnilo. Můžeme o lednu také
říci, že je startovací. Můžeme si v knihách, ale i v obchodech najít to vhodné pro naši zahradu. Pokud si pěstujete
zeleninu a květiny ze semen, je teď správná doba zkusit
klíčivost semen zbylých z loňského roku. Jejich klíčivost
také závisí na tom, jak je skladujete. Nejlepší je uložit sáčky
se semínky do zavařovacích sklenic a pevně uzavřít, tím si
zajistíme, že nebudou ovlivňovány suchem nebo vlhkem.
Ke zjištění klíčivosti stačí ploché misky nebo talířky, savý
papír a vhodné místo s teplotou kolem 20 oC. Odpočítáme
si počet semen, u drobnějších více než padesát u větších
10-20, dáme na vlhký savý papír a přikryjeme opět vlhkým
papírem. Vše udržujeme neustále vlhké. U kořenové zeleniny po cca 20-30 dnech, u okurek, póru, červené řepy,
rajčat po 14 dnech a u ostatních po cca 10 dnech již vidíte,
jak semena klíčí. Při nákupu nového osiva věnujte pozornost volbě odrůdy, zejména označení k rychlení, jarní či
letní. Sejeme pouze v doporučené roční době. Zahrádkář

by měl pěstovat pouze takové odrůdy, které mají krátkou
vývojovou dobu. Využije dobře pěstební plochu, a také
brzká sklizeň je pobídkou pro další pěstování. Vyhněte se
používat semena sebraná z vykvetlých rostlin na zahradě.
Pokud je vysejete, většinou nebudou takové, jako původní
rostliny.
Koncem měsíce ledna připravujeme muškáty na jaro. Přeneseme je na světlo, seřízneme a přihnojíme. Slabě přihnojíme i pokojové rostliny jako jsou africké fialky, kalenchoe, monstery, fíkusy. Abychom bramboříku co nejvíce
prodloužily kvetení, umístíme ho na nejchladnější místo
k oknu, kde se teploty pohybují kolem 15 oC a dostatečně
do misky zaléváme. Bramboříky se dařily našim babičkám
za okny, přeci jen vytápění nebylo všude v domech.
Při prohlídce zahrady a plánování, kde co nasadíme, vždy
dochází i k tomu, že některé stromy či keře musíme vykácet. Nečekejte na jaro, kdy se nakupí naléhavé práce
a odstraňte je již v lednu za příznivého počasí. Uklidíte si
zahradu a zbavíte se velkého množství choroboplodných
zárodků a také škůdců. U lískových keřů odstraníme veškeré mladé výhony vyrůstající ze země. Leden a únor
jsou vhodné měsíce pro silné zmlazení přestárlých jabloní
a hrušní, pokud ještě plodí a odrůdy nám vyhovují. Silný
mráz doprovázený nedostatkem sněhu může napáchat
velké škody na jahodách, když jste na podzim provedli slabou nastýlku, je nutné ji doplnit, nebo zakrýt třeba i smrkovým chvojím, týká se hlavně nových výsadeb. Když nemrzne a je sucho, můžeme rozhodit po trávníku kompost
a vrstvu cca 2 cm upravit dřevěnými hráběmi.
Ve skalce a na záhonech s trvalkami je nutné se přesvědčovat, zda je zimní zakrytí v pořádku, a to zejména, když
nastoupí silné holomrazy. Když je třeba, přidáme další
vrstvu.
A jedna prosba: v mrazivých dnech s pokrývkou sněhu
nezapomínejte na ptactvo, krmte pouze doporučeným
krmivem. Nejlepší je koupit již připravenou směs s velkým podílem slunečnicových semen. Vše o nás i virtuální
výstavu najdete na https://kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské
zahrádkáře

Hromadný nákup sadbových brambor
Objednávejte do 31. 1. 2021
u přítelkyně Blanky Exnerové na tel. č. 208 197 110 nebo
725 325 670.
Později už nemůžeme zaručit požadovanou odrůdu ani
množství.
Nabídka: velmi rané, rané, polorané žluté, polorané červené.
Brambory budou připravené
k odběru v našem skladu
(Staroújezdská 495).

Blanka Exnerová

Klub aktivních seniorů
přeje všem členům,
příznivcům a občanům
naší obce do nového
roku 2021 mnoho zdraví,
štěstí a pohody.
Těšíme se na vás při
akcích pořádaných KAS
v lepších časech.
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Mikuláš přijel na koni
Letošní rok nebyl ze známých důvodů zrovna plodný na kulturní, sportovní či
společenské akce. Trpí podnikatelé, ale i my, neziskovky. Financování jezdeckého spolku a veškeré péče o koně je závislá na možnosti (nejen) dětí trénovat, pořádat vyjížďky do přírody či naučné semináře. Strach o naši budoucnost a hlavně budoucnost koňských kamarádů nás provází dlouhodobě.
Naše koňská farmička je zaměřena na výchovu malých koňáků a s tím spojených akcí, jako jsou letní tábory, Mikuláš, Den dětí apod. Vzhledem k opatřením jsme tedy žádnou akci neplánovali ani na Mikuláše. Pak přišlo mírné
rozvolnění, a s tím spojená radost nás všech. A velice spontánní nápad. Převlékneme se do kostýmů, osedláme koníky a projdeme se ulicemi Blatova.
Děti nám mohou z oken zamávat a rodiče mají příležitost schovat balíčky.
Večer na Mikuláše jsme nachystali naše tři koňské parťáky. Andělského koně
Merlina, čertovského Cartuše a Huga a nejdůležitějšího oře, mikulášského
Impíka. Naši malí čertíčci a andílci rozdávali okolním dětem sladkosti a samozřejmě došlo i na uhlí. V čele s nadpozemskými bytostmi na koních se
průvod vydal Bečvářskou ulicí. Z temnot se linuly zvuky pekelné i nebeské,
řetězy chrastily a samotná nebeská návštěva byla překvapená množstvím
velkých i malých hříšníků, kteří je přišli pozdravit. Čert se činil, ale nechal se
slyšet, že na Blatově pro něj vůbec nebylo veselo. Prý nás přišly pozdravit jen
samé hodné děti a nemohl nikoho strčit do pytle.
Obyvatelé přilehlé ulice k Čentické mají v nebeské knize veliké plus – připravili pro Mikulášovu družinu i malé občerstvení. A na závěr něco, co pro změnu
dojalo mě – za celou dobu se na celém Blatově neozvala jediná petarda. Koně
za ohleduplnost moc děkují, takové akce pro ně rozhodně nejsou snadné.
Všem moc děkujeme za krásné a dojemné reakce. Bude-li nám přáno, za rok
se těšte, Újezďáci. A nezlobte!
Petra Chrástová
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Rok 2020 očima
taekwondistů

Újezd má mistra republiky
v přespolním běhu
Po velmi náročném tréninkovém i závodním období se náš atletický oddíl
ŠSK Újezd nad Lesy zúčastnil mistrovství ČR v přespolním běhu. To se konalo
13. 12. v nedalekých a nám dobře známých Běchovicích. Závod proběhl vzhledem k situaci za zpřísněných hygienických opatření. Ale i přes to všechno byl
pro nás tento republikový přebor úspěšný! Na závodníky čekala perfektně vyznačená dvoikilometrová trasa. Naši bojovníci v pověstných zelených dresech
reprezentovali náš oddíl vzorně.
V kategorii mladších žáků vybojoval mistrovský titul Jan Machalický! Honzíkovi
děkujeme za krásný závěr této podivné sezóny. Velký dík patří i jeho celé rodině za podporu, která je na jedničku. Jeho úspěch je pro nás znamením, že má
smysl trénovat i v těchto nelehkých podmínkách. Po celou dobu zhoršené epidemiologické situace náš oddíl fungoval alespoň on-line. Ihned po uvolnění
opatření pomohli i někteří rodiče, kteří sami běhají. Děti trénovaly po malých
skupinkách. Nepřestaly se hýbat. A to bylo nejdůležitější.
Přejeme všem co nejpříjemnější start do roku 2021.
Zuzana Olšanová,
Karolina Hanáková,
Školní sportovní klub
foto: Jan Jech

Nikdo z nás před rokem netušil, jak
se bude vyvíjet rok s tak krásným
letopočtem. A ani v průběhu jara,
když se virus pěti písmen a dvou čísel
u nás teprve rozmáhal, nikdo nevěřil
tomu, že téměř polovinu roku bude
muset prožít v online prostředí a učinit radikální změny ve svých plánech.
Také plány újezdského taekwondo se v mnohém změnily. Na jaře
jsme se rozhodli využít nově nabytý
čas k tomu, co nás baví a našli jsme
způsob, jak trénovat i v domácích
podmínkách. Spustili jsme výukový
program s názvem Karanténa Dojang
a na sociálních sítích a každý den
jsme přesně v 15:00 hod. začali zveřejňovat výuková videa.
Se začátkem školního roku jsme se
dychtivě vraceli do tělocvičny s plány
akcí na druhé pololetí, abychom se
po exhibici ve skateparku opět vrátili
do online prostředí. Tentokrát jsme
však již ze dne na den spustili virtuální dojo přes platformu Zoom, přes
níž probíhají pravidelné tréninky až
dodnes.
Rok 2020 nebyl jednoduchý a my moc
děkujeme všem, kteří nám pomohli
se skrze něj dostat. Především našim
členům a jejich rodičům za trpělivost
a ochotu. Taktéž našim sponzorům –
generálním partnerem je společnost
Abak, provozovatel sítě újezd.net,
hlavním partnerem Obchodní akademie Praha.
Poděkování také patří MČ Praha 21
za podporu v rámci dotačního řízení, ve kterých podpořila tréninkové sportovní aktivity našeho klubu.
Prostředky získané tímto projektem
byly použity na nákup sportovního
vybavení a z menší části také na krytí
nákladů spojených s pronájmem tělocvičny. Děkujeme vám všem a věříme, že se letos již brzy navrátíme do
běžného režimu fungování!
Pavel Pospíšek
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INZERCE

Strana soukromníků v Újezdě nad Lesy
přeje všem občanům
hodně zdraví a štěstí v roce 2021
a pevné nervy v boji s koronavirem a státními
„kocourkovskými“ nařízeními.
Jsme v tom s vámi.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané
Nízké ceny. Možnost dopravy.
Tel.: 602 248 464
Email: kcrt@seznam.cz

TERAPEUTICKÉ CENTRUM PRO DĚTI
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

Pronajmu byt 1+kk 42m2
v ul. Račiněveská. Kontakt: 775 213 201

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

30

Místo přijetí a rozvoje, kde pomáháme
rodinám s dětmi s autismem, dysfázií, ADHD
i dalšími poruchami.
Staroklánovická 125, Praha 9
www.abaceda.cz
facebook: abaceda

tel.: 728 480 434
terapie@abaceda.cz
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cena 5.990.000,-Kč + možnost odkupu garáže v domě za 250.000,-Kč

PRODEJ – mezonetový byt 4+kk,
podlahová plocha 112 m2 + terasa 7 m2,
Rohožnická ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

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
39.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, Šestajovice

cena 23.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

zdirad.pekarek@re-max.cz

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

cena 23.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

www.zdiradpekarek.cz
cena 35.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

cena 28.500,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný RD
4+kk/G/T, podlahová plocha 122 m2, pozemek 673 m2, Kopretinová ul., Šestajovice

