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Milí sousedé,
čas plyne jako voda a já si ještě živě vzpomínám
na 6. 11. 2018, kdy jsem měl tu čest se stát vaším starostou. Jako naprostý nováček, zvyklý na
svět businessu a komerční sféry, jsem se musel
hodně věcí naučit a učím se stále. Svět samosprávy a státní správy je zkrátka úplně jiný. Když se
ohlédnu za těmi čtyřmi roky zpět, tak na první
pohled mi přibylo něco málo šedin a občas se mi
zvýšil i krevní tlak. Ať už to bylo spojené s nepochopitelným vandalismem
na majetku naší MČ nebo vykonstruovanou účelovou kritikou čehokoliv
od anonymního hrdiny na sociálních sítích. I to ale přináší práce starosty.
V uplynulém volebním období jsme se museli navíc vypořádat s naprosto
novou situací kolem covidu. Nebylo to vůbec jednoduché a děkuji všem na
úřadě i svým kolegům napříč zastupitelstvem za spolupráci. Zvládli jsme
to. Když už se zdálo, že se nadechneme, přišla válka na Ukrajině. I v této
zkoušce jsme obstáli a já si přeju, ať se svět brzy vrátí k mírovému soužití
a nejistota věcí budoucích přestane trápit nejednoho z nás.
Zmiňovat vše, co se nám za pouhé jedno volební období podařilo v Újezdě
naprojektovat, či i rovnou kompletně zrealizovat, by zabralo mnohem více
místa, než můj úvodník má. Jistě to sledujete každým dnem sami. Ať už
jsou to maličkosti jako opravené chodníky a silnice nebo větší projekty napříč Újezdem. Za jeden ze zásadních počinů, kromě dostavby hasičárny
pro naše hasiče a jejího moderního vybavení, považuji zachování zdravotní péče na Rohožníku. S lékaři jsme našli společnou řeč a zajistili je smlouvou na minimálně dalších 5 let. Zároveň jsme začali s opravou samotné
budovy včetně vybudování nové kotelny. Pojďme se ale zaměřit na to, co
se úplně nepodařilo a co nás trápí.
Pro budovu Ideal Luxu musíme najít strategického partnera a především
smysluplné využití. Naším cílem je v tomto místě vybudovat novou moderní polikliniku pro naše občany. Újezd snese v pohodě dvě zdravotní střediska a my můžeme získat navíc i rozšířenou zdravotní péči, za kterou nyní
musíme dojíždět do okolních zařízení. Běžný finanční rozpočet městské
části nám na takto rozsáhlý projekt bohužel nestačí. Bude nutné dojednat
financování a spolupráci mezi soukromým a veřejných sektorem. Víme,
jak toho docílit a věřím, že se nám to podaří.
Pojďme ale zpět k projektům, které jsou již v běhu a na kterých pracujeme.
Velkou radost mám například z Domova seniorů, který ve spolupráci se
soukromým investorem vznikne na Blatově. V tomto projektu je naplánováno mimo jiné i místo pro setkávání a vyžití všech našich seniorů. Tohle
nám v Újezdě jednoznačně chybí a věřím, že mnohé z vás potěší.
Další dobrou zprávou je začátek realizace pěší stezky a cyklotrasy na nádraží. Bude to chvíli trvat, ale za pár měsíců vznikne nová a pohodlná trasa
bez výmolů, děr a skoro rozpadlého mostku. Ve výstavbě je také velmi
žádaný přisvětlený přechod u Útesu.
Milí sousedé, volební období nám pomalu končí a já bych rád poděkoval nejen celému úřadu v čele s paní tajemnicí za
spolupráci. Ale především vám všem, kteří jste pomáhali posunout náš Újezd vpřed. Velmi rád bych
vás pozval 23.-24. 9. k volbám a my budeme rádi,
pokud nás ve volbách podpoříte a umožníte tím
pokračovat v rozdělané práci.
váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady
Během letních prázdnin radní projednali mimo jiné následující body.
Pokračujeme v opravách budov mateřských školek, proto radní schválili
opravu střechy 1. MŠ Čentická. Na
základě poptávkového řízení byla
schválena firma PORKY stavební,
s.r.o.
Děti se po prázdninách dočkají nové
lezecké stěny v tělocvičně ZŠ.
Zhotovitel stěny byl schválen v červnu
a v srpnu radní schválili smlouvu na
dodání stropu po odkrytí původní
lezecké stěny. Tyto práce provede
firma Jílek Stavby s.r.o, která v roce
2020 provedla celkovou rekonstrukci
tělocvičen.
Jak jsem již informovala, radní zadali
zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci rozvodů a elektroinstalace zdravotního střediska Rohožník, kterou v srpnu ještě rozšířili
o dokumentaci k větrání.
Vzhledem k tomu, že se zdrželo dokončení budovy mateřské školy
Sluníčko a již byla schválena smlouva na dodání vybavení do školky, muselo dojít k posunutí termínu dodání.
Radní schválili dodatek k této smlouvě s posunutím termínu dodání nábytku na září.
Bylo provedeno poptávkové řízení na zpracování návrhu chodníku
a úprav komunikace Zbýšovská,
které vyhrála firma Kontiga, s.r.o.
Projekt bude stát 635 250 Kč s DPH.
Stejně tak radní schválili smlouvu na
návrh chodníku a komunikace ulice
Zlivská, jejíž náklady budou ve výši
496 100 Kč s DPH. Zpracování provede Kontiga, s.r.o.
Na základě získané dotace z MHMP
na opravu kabin Fotbalového klubu Újezd nad Lesy radní schválili
provedení této opravy firmou BESST
Czech s.r.o.
Radní schválili nový ceník za užívání
místa na veřejném pohřebišti, který
je zveřejněn na webových stránkách
městské části.
Radní také schválili výsledky letošního participativního rozpočtu,
které najdete na protější straně.
Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Vážení občané, srdečně vás zveme na

jednání Zastupitelstva MČ Praha 21,
které se uskuteční 5. 9. 2022 od 14 hod.
v divadelním sále Masarykovy ZŠ.
Program bude uveřejněn na úřední desce
a na webových stránkách MČ Praha 21.
Všichni jste srdečně zváni.

Přeložka I/12
má územní rozhodnutí
Po mnohaletém plánování získala stavba přeložky silnice I/12 Běchovice – Úvaly dne 20. 8. 2022 pravomocné územní rozhodnutí. Tento klíčový dokument vydal dne 20. 7. 2022 Stavební úřad MČ Praha 21, Odbor
stavební úřad. Před ukončením lhůty nebylo podáno žádné odvolání
a rozhodnutí se tak stalo po uplynutí všech lhůt pravomocným. Je to
první krok z mnoha ke zklidnění dopravy v Újezdě a jeho okolí.
„Je až neskutečné, co se podařilo. Celý proces trval na našem úřadu
více než 3 roky, žádost byla zástupci stavebníka podána v červnu 2019.
Řízení bylo přerušováno a podklady doplňovány. Velkou pochvalu si zaslouží všichni úředníci našeho stavebního úřadu, kteří odvedli v celém
řízení profesionální práci. Jmenovitě bych ráda poděkovala paní Zdeně
Černíkové, Janě Gurovičové a panu Janu Kuprovi. Vést řízení o klíčové
dopravní stavbě na malém úřadu, jako je ten náš, nebylo vůbec jednoduché a já oceňuji zapojení celého týmu, bez jejich přičinění by to takto
dobře nedopadlo,“ říká tajemnice ÚMČ Prahy 21 Šárka Zátková.
Nová silnice bude čtyřproudová, což bude odpovídat tomu, kolik vozidel po ní každý den projede. Díky jejímu přeložení ubydou na cestě
do Prahy úseky s hustou dopravou, kde bylo komplikované předjíždění a také nepřehledné křižovatky. A co obchvat přinese obyvatelům
Újezda? Díky přeložce se stávající silnice I/12 změní na komunikaci nižší
třídy, což může přinést výrazné zklidnění dopravy.
„Pro celou Prahu 21 je to důležitá zpráva, zmizí tak každodenní kolony.
Uleví se tím našim občanům a zkrátí se dojezdové časy MHD ve špičce.
Navíc mám velkou radost, že se s Ředitelstvím silnic a dálnic podařilo
pro Újezd nad Lesy domluvit výstavbu ochranných valů a dalších kompenzačních opatření,“ dodává starosta Prahy 21 Milan Samec.
Úřad MČ Praha 21

Klubovna pro seniory
Další klubovna pro seniory proběhne na multifunkčním hřišti 7. září
od 9:30 hod.
Těšíme se na vás.
Zuzana Dastychová,
Kristýna Kopecká

Participativní rozpočet:
bodovaly lavičky, WC a chodník

Hlasování o navržených projektech 3. ročníku participativního rozpočtu s názvem
„Měníme Újezd“, na nějž Rada MČ Praha 21 pro letošek vyčlenila 1 mil. Kč, je u konce
a již známe vítěze! Zaslali jste nám celkem 9 návrhů a po posouzení realizovatelnosti
jich do hlasování prošlo 7. Všem, kteří se do hlasování zapojili, moc děkujeme!
A jak to tedy dopadlo?
Absolutním vítězem se stal návrh „Lavičky“. Na druhém místě se umístil projekt
„Smart WC Rohožník“ a v těsném závěsu, na třetím místě, bodovala „Oprava chodníku v ulici Netušilská“.
Rada MČ Praha 21 dne 19. 7. rozhodla, že se budou realizovat všechny tyto tři návrhy.
Lavičky
Cílem projektu je přidat na vytipovaná místa jednoduché dřevěné nebo plastové
(udržitelné/eko) lavičky, které by byly v oblibě u místních obyvatel. Lavičky by byly
umístěny na pozemcích ve vlastnictví nebo místech svěřených správě MČ Praha 21.
umístění: například poblíž hřbitova, ul. Sudějovická, ul. Pilovská, u nové aleje na sídlišti Rohožník (aj.)
navrhovatel: Jitka Carbolová
Smart WC Rohožník
Cílem projektu je zakoupení a instalace „smart single“ toalety u sportovně – rekreační
oblasti za sídlištěm Rohožník. WC bude napojeno na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrika) v místě. Vstup bude zpoplatněn, což by mělo bránit ničení a znečišťování vnitřních prostor toalety. Platba bude probíhat bezkontaktně platební kartou.
umístění: sídliště Rohožník, blízko venkovní posilovny
navrhovatel: Jitka Carbolová
Oprava chodníku v ulici Netušilská
Chodník v ulici Netušilská je ve velmi špatném stavu a zasloužil by si opravu povrchu. Je třeba zajistit výškovou úpravu obrubníku u vjezdů na soukromé pozemky, pro
umožnění bezbariérového přístupu.
umístění: ul. Netušilská (úsek mezi ulicemi Borovská a Budčická)
navrhovatel: Michal Hazdra

Poděkování

Helena Gryčová,
odbor školství a kultury

Kalendárium na září
2. září
		
		
		
		
3. září
		
		
4. září

Rozloučení s prázdninami
+ letní kino,
multifunkční hřiště,
od 17 hod. dětská
diskotéka,
od 20.30 hod. promítání
filmu Srdce na dlani
Hood Jam 2022,
multifunkční hřiště,
od 12 hod.

		

6. ročník pochodu Za
loupežníkem DrHolcem,
program na str. 27

4. září
		
		

Nohejbalový turnaj
„O pohár starosty“,
program na str. 27

5. září

jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21,
		
divadelní sál ZŠ,
		 od 14 hod.
7. září Týden zdraví,
– 10. září program na str. 40
7. září
		

Vidrholecký orienťák,
viz str. 27

9. září Vyšehrad: Fylm
		
multifunkční hřiště,
		 od 19:30 hod.
10. září
		
		
		

Újezd v pohybu,
multifunkční hřiště,
od 10 hod.,
program na str. 2

10. září

Po více než 30 letech působení v zastupitelstvu městské části se rozhodla nepokračovat zastupitelka Zuzana Dastychová, která měla pro svoji práci po dlouhé
roky vaši neutuchající podporu. Za její usilovnou práci jak ve vedení městské části,
tak v zastupitelstvu, jí tímto chci poděkovat, popřát klidný důchod, hodně zdraví
a stále tolik životního elánu.
Zároveň i já chci z pozice místostarostky oznámit, že dochází k obměně a já v těchto komunálních volbách kandidovat nebudu. Vím, že je to překvapení pro mnohé
z vás, do posledního okamžiku od vás cítím obrovskou podporu, za kterou vám
děkuji. Chci poděkovat za spolupráci všem kolegům nejen na úřadě, ale i v zastupitelstvu městské části, a také ředitelům a pracovníkům mateřských školek
a základní školy.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

Očkujeme opět v Újezdě
Dne 14. 9. pro zájemce o další posilující dávku očkování proti nemoci covid-19
přijede mobilní očkovací tým přímo do Újezda. Očkovací látkou je Pfizer
a očkování bude probíhat v tělocvičně u základní školy v Polesné ulici od 8.30
do 10.30 hod. Zájemci mohou volat na tel. 770 197 012.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

Cesta za pokladem
skřítků,
		
od 14 hod., viz str. 27.
10. září

výlet do Slatiňan, Luže
a do Košumberku,
pořádá KAS, více na str. 30

15. září turnaj v piškvorkách,
		
Polyfunkční dům, od 15 hod.
17. září
		
21. září

Zažít Újezd jinak,
od 12 hod. na Psím plácku,
viz. str. 30
výlet do Hostinného a Jičína,
pořádá KAS, více na str. 30

24. září Máša a tři medvědi,
		
loutková pohádka,
		 Polyfunkční dům,
		 od 10:30 hod.
26. září setkání s ornitologem
		
na Rohožníku,
		 více na str. 28
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TÉMA

Ohlédnutí za čtyřmi uplynulými roky
ROK 2018–2019

Rok 2018 byl pro nás všechny tak trochu startovacím,
došlo ke kompletní výměně vedení a ihned se ukázalo,
že plánů mají všichni minimálně na deset let dopředu.
Pojďme se tedy za těmi 4 roky ohlédnout. Na počátku
byly dokončeny dvě velké investiční akce – cyklostezka
Oplanská a rekonstrukce Zaříčanské ulice, kam později
ještě přibyla bezpečnostní opatření – zpomalovací prahy.
Rok 2019 byl rokem rozjezdu. Společně jsme seděli nad
projekty a také řešili úřad, který potřeboval změnu. Byly
nastaveny vnitřní kontrolní systémy, narovnány desítky
směrnic a nařízení.

Prioritní investiční akcí byla pro všechny rozestavěná
hasičárna, kde bylo potřeba najít firmu, která ji dostaví.
Naši hasiči dočasně sídlili v Ideal Luxu a všichni se těšili
na jejich přestěhování do moderních prostor. Malé děti
jistě potěšilo otevření dopravního hřiště v Čentické a také
proběhlo mnoho příjemných akcí pro veřejnost, povedl se
Den Země se zvířátky, přivítali jsme nové občánky, připomněli si několikerá výročí naší země s místními „muzejníky“ a předali čestná občanství. Nakonec jste mohli oslavit
krásné újezdské Vánoce se Světluškou, svařákem a rozsvícením stromu.

ROK 2020
Hned po oslavách Silvestra jste mohli vidět mezi Běchovicemi a Újezdem náš první společný ohňostroj a oslavit
příchod roku 2020, který ale následně poznamenala pandemie. Na jaře se konečně podařilo přestěhovat újezdské
hasiče do nové hasičárny a byla zahájena rekonstrukce
tělocvičen na 2. stupni školy. I přes COVID se podařilo tělocvičny ve vysokém standardu dokončit, z toho máme
velkou radost. Odstartovala příprava projektu bezbariérového úřadu, kdy v 1. fázi byly realizovány bezbariérové
toalety a bezdotykové vstupní dveře. Opravili jsme část
chodníků při hlavní silnici a rekonstrukcí prošly toalety
v MŠ Rohožník.
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Poprvé jste se v Újezdě mohli zapojit do projektu participativního rozpočtu. A také byl zaveden Mobilní rozhlas
pro lepší komunikaci s občany. V srpnu pak vznikla na sídlišti grilovací zóna a začaly opravy našeho hřbitova. Podařilo se zahájit přípravu dvou projektů – sportovního areálu v Kalské a revitalizace parku Zbyslavská s unikátním
psím parkem. I v roce 2020 proběhlo přes všechna omezení spousta akcí – přivítali jsme nové občánky, věnovali
se i dál našim seniorům, za podpory Neposedy vznikla ve
skejtparku legální graffiti zeď, proběhly zářijové Dny zdraví a rozsvítili jsme pro vás nové vánoční osvětlení, a to prvně i online. Bohužel jsme se ani v Újezdě nevyhnuli zrušení některých akcí – například čarodějnic. A víte, co nám
všem udělalo velkou radost? Na konci roku byl realizován
projekt nové „stromy pro Újezd“ a navíc se sázelo o sto
šest v celém Újezdě, na Rohožníku byla založena krásná
alej, byly dosazeny nové stromy ve škole a školkách, na
našich hřištích a u rybníků. Rok 2020 byl sice poznamenaný pandemií, ale i přesto přinesl do Újezda pozitivní věci.

ROK 2021
Jak jinak zahájit nový rok než ohňostrojem! Novoroční
ohňostroj byl již podruhé uspořádán společně s Běchovicemi a Kolodějemi. Rok 2021 ale ještě poznamenal covid
a taky hned začátkem roku zasypal Újezd sníh. Kromě radosti z bílé zimy to ale znamenalo nekonečné odklízení
sněhu pro naši údržbu. V březnu byl na Rohožníku otevřen nový pumptrack a na jaře začaly opravy dětských
hřišť, postupně byly doplněny nové herní prvky, namalovány nové hry na chodník a podařilo se opravit a otevřít
sportoviště u školy veřejnosti. V areálu v Kalské jsme vybudovali novou boulderovou stěnu a navázali tak na dříve realizovaný volejbalový kurt. V květnu byl slavnostně
položen základní kámen naší nové MŠ Sluníčko a také byly
opraveny další chodníky. Zúčastnili jste se vyplňování pocitové mapy Prahy a zapojili se více do dění v Újezdě – začala se připravovat studie revitalizace Rohožníku proběhl

další participativní rozpočet a v listopadu se uskutečnilo
projednání přeložky I/12. Opět byly zasazeny nové stromy
a keře a začala se chystat revitalizace unikátního Ježkova
parku a zeleně na Rohožníku.
A nesmíme zapomenout ani na to, že bylo rozdáno 300
kompostérů zdarma na zahrady našich občanů. Velikou
radost nám udělaly oslavy 100 let Újezda a slavnostní otevření hasičské zbrojnice, kde byli hostiteli naši dobrovolní
hasiči. Společně s nimi jste pak oslavili v září 95 let a pokřtili
jejich nový prapor, na který jste přispívali. No a potom přijely do Újezda Tři sestry a my jsme viděli, že po covidu vám
koncerty chyběly. Mezitím byla zahájena přestavba úřadu,
abychom pro vás byli úplně bez bariér, do Újezda jezdil
na podzim mobilní tým a očkoval stovky seniorů přímo
v Újezdě. A také jste si mohli užít mnoho akcí – v červnu to
byl piknik s filmovým večerem, v září Dny zdraví, pravidelně
se konal Klub pro seniory, pomohli jste vyčistit Újezd, uctili jsme výročí naší země, soutěžili jste ve streetballu o koš
starosty, báli se ve Strašilese nebo jsme se Světluškou
zase trochu jinak prosvítili advent v Újezdě.
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ROK 2022
Rok 2022 jsme již potřetí společně s vámi odpálili ohňostrojem a bylo to velmi povedené. Hned po novém
roce proběhla soutěž o nejhezčí erb Újezda u příležitosti
100 let našeho názvu, v únoru jste mohli vidět laserovou
show, která neměla v okolí obdoby. Na jaře všechny zasáhla válka na Ukrajině, která ovlivnila i život v Újezdě.
S vaší velkou pomocí jsme se všichni společně dokázali
postarat o uprchlíky, kteří k nám do Újezda přišli, pořádala se pro ně sbírka a dostali nemalou podporu pro začlenění do společnosti. Po dlouhé době jsme mohli uspořádat Újezdské čarodějnice, které okořenili skvělí Monkey
Business. Hned v dubnu se konal Den Země a přijel i Dan
Bárta se svojí přednáškou.
I tento rok připravily kolegyně krásná setkání pro naše
seniory i děti: třeba velikonoční dílnu nebo Den matek.

A opět jste se mohli ještě více zapojit do dění – proběhl třetí ročník participativního rozpočtu, projednání bus
pruhu na Blatově, setkání na Rohožníku k revitalizaci
sídliště a umístění hřiště nebo projednání strategického plánu Újezda. V letošním roce se povedlo dotáhnout
několik velkých investic: přestavba vestibulu úřadu a přístavba výtahu, oprava Ježovické ulice, opraveny byly
silnice Čentická i Polesná, kde jsme přidali také nové
bezpečnostní prvky. Podařilo se zrevitalizovat unikátní
Ježkův park a opět zasadit po celém Újezdě nové stromy
a keře. Na Rohožníku bylo otevřeno multifunkční hřiště
a v létě jste si všichni mohli užívat nová pítka a mlžítka. V revitalizovaném parku Zbyslavská byl dokončen
psí park a první etapa mlatových cest. Velkou radost
nám udělaly nové zastávky Blatov a Rohožnická a také
umístění přístřešků na dalších zastávkách. A nemůžeme
nezmínit připravené studie a projekty pro rekonstrukci
ulic – Hulická, Nadějovská, Zlivská, Zbýšovská, Lišická,
Budčická, Bečvářská a další. Nakonec nesmíme samozřejmě zapomenout na letní kina a hlavně skvělý jarní
BEERFOOD, který jsme si s vámi neskutečně užili. Prozradíme, že na podzim plánujeme další podobnou akci.
A těšit se můžete i na zářijové Dny zdraví, které máte tak
rádi.
Za Úřad MČ Praha 21
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Šárka Zátková,
tajemnice

Dokončujeme
Aktuálně jde hned několik projektů do finále! V Masarykově základní škole byla v srpnu dokončena úplně nová
lezecká stěna, navazující práce v tělocvičně budou ještě
provedeny v září a od 24. září bude stěna k dispozici.
V současné době se dokončují dvě cyklotrasy, jedna (asfaltová) vede od Ježovické ulice ke hřbitovu a na Sibřinu,
plně ji bude možné využívat v druhé polovině září. Druhá
cyklotrasa (mlatová) spojí stezku kolem rybníka v Dubinské a cyklostezku mezi Oplanskou a Ježovickou. Zároveň
vzniká v této lokalitě unikátní odpočinkové místo s přírodní tůní, mobiliářem a edukativními prvky. Bude zde vysazeno 12 ořešáků. V polovině září bude také dokončena
nová severní hřbitovní zeď s kolumbárními schránkami.
V září dokončíme novou mateřskou školu Sluníčko, proběhne její kolaudace a poté již nic nebude bránit stěhová-

ní. Jistě jste si všimli nových přístřešků na autobusových
zastávkách. I zde se pokračuje a nového kabátku se v následujících dnech a týdnech dočkají další. TSK také realizuje v Újezdě dvě investiční akce, bezbariérový přechod
u Útesu, který bude dokončen 11. září, a novou cyklostezku na nádraží Klánovice, ta bude dokončena do 10. prosince 2022. Na konci srpna byla zahájena rekonstrukce
kabin FK Újezd nad Lesy, první etapa bude dokončena
v průběhu října, zároveň budou v září na fotbalovém hřišti provedeny drobné opravy – lavičky a úprava dětského
hřiště. V průběhu září bude zahájena druhá etapa revitalizace parku Zbyslavská.
Za Úřad MČ Praha 21

Šárka Zátková,
tajemnice
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KULTURA

Black pes uvádí
30. 9. od 19 hod.
Stoner Toad
hard rock-stoner rock/Praha
Rime
Grunge-hard rock/Praha
Utajená inteligence
Garage/Praha-Braník

Novinky
z knihovny






















Peter May – Noční brána
Shari Lapena – Nepříliš šťastná rodina
Hakan Nesser – Šaty pod sopkou
Petr Sagitarius – Trujkunt 4. díl
Antonín Mazáč - Aristokrat
Viktorie Hanišová – Houbařka
Sulejka Jaouad – Mezi dvěma světy
Jan Novák – Děda
Haruki Murakami – První osoba
jednotného čísla
Kristin Hannah – Děvčata z Firefly Lane
Natasha Lester – Dům na riviéře
Paula Stern – Kávová dynastie
Viola Ardone – Nejsem jako džbán
Hervé Le Tellier – Anomálie
Sara Forden – Klan Gucci
John Boyne – Poutník před branami
moudrosti
František Niedl – Železná rukavice
Anne Jacobs – Panský dům 5. díl
Maggie O´Farrell – Hamnet
Gill Paulová – Prokletí hrobky
Jakub Kynčl – Pas a pes

Místní knihovna Praha-Újezd nad Lesy
adresa: Staroújezdská 2300
(Polyfunkční dům)
telefon: +420 281 012 956 ,
email: knihovna@praha21.cz
www: http://knihovna.praha21.cz

10

Dotisk
vzpomínek
gen. Krause
Újezdské muzeum připravuje za finanční podpory MČ Praha 21 rozšířený dotisk publikace generála Stanislava Krause „Za svobodou třemi
světadíly“. Křest za účasti rodiny
proběhne během říjnových obecních oslav ke 104. výročí vzniku Československé republiky. Více informací bude zveřejněno v říjnovém Újezdském zpravodaji, na webu
a facebooku městské části.
Eva Danielová

Ponorku už máme
za sebou

LIDÉ

Sousední Úvaly jsou líhní kapel. Pochází odsud Divokej
Bill, staří bigbíťáci The Snails, ale i Medvěd 009, formace, kterou jste mohli slyšet třeba o letošních Čarodějnicích na multifunkčním hřišti. Frontmanem Medvědů je
Pavel Měšťánek, který se skoro před dvaceti lety usadil
v Újezdě. ÚZ si sním povídal o tom, jak si užívá tvůrčí
pauzu, i proč první song kapely nebyl ani o Úvalech, ani
o Újezdě, nýbrž o Běchovicích.
Medvěd 009 hraje už skoro třicet let. Nakolik se stále
setkáváte s představou, že jste vedlejší projekt Divokého Billa?
Ono je to tak, že Medvěd vznikl v roce 1995 asi o dva roky
dříve, než Divokej Bill a Vašek Bláha byl se mnou zakládající
člen. Po úspěchu Billa jsme i my v roce 2000 objeli různé
soutěže, kde jsme uspěli. Asi největším úspěchem bylo finále Jim Beam rock, kde jsme skončili z 250 kapel na 4. místě.
To nám otevřelo cestu na velké festivaly a do klubové scény.
Vašek Bláha s námi pořád hrál jako kmenový kytarista, na
začátku ještě zvládal dohromady obě kapely. I z toho důvodu jsme v té době hráli dost často s Divokým Billem a vzhledem k tomu, že fanoušci viděli na podiu nejdřív Vaška s námi
a potom hned s Billem, vznikl dojem, že jsme nějaká odnož
Billa. Lidi to vlastně ani neřešili, ale chytili se toho hudební
publicisté a nálepka byla na světě.
To ale popisuji dobu před dvaceti lety, dlouhou dobu to už
není téma.
S letními festivaly se po covidu roztrhl pytel, vy jste hráli na dvou akcích: chtěli jste mít přes léto klid?
Covid na dva roky vyřadil festivaly ze hry. Vznikla tak situace, kdy kapely, které měly nasmlouvanou účast v roce 2020,
byly posunuty na rok 2021 a potom znovu na letošní rok.
Vznikla obrovská tlačenice, kdy si pořadatele festivalů vybírají jen limitovaný počet kapel. Všichni se tím živí a logicky
jde o to dohnat ztráty z minulých dvou let.
My máme přes léto asi deset akcí. Ty jsme si vybrali a ty si užijeme. Je to kombinace různých městských slavnosti, slavností
piva, něco podobného, jako jsme hráli letos tady v Újezdě na
Čarodejnice s Monkey Business. Do toho organizujeme vlastní akce, máme za sebou čerstvě parník na Vltavě. A to je vždy
hodně povedené, jak říkáme, bylo to velký!
Spousta kapel si lockdown pochvalovala: sice nebyly
koncerty, ale byl čas zkoušet a experimentovat. Jak to
měl Medvěd 009?
My máme tvůrčí pauzu. Nezkoušíme, jen hrajeme. Užíváme
si koncerty, nejde jen o samotné hraní ale o to, že si na konci týdne sedneme do dodávky, okamžitě ze sebe shodíme
starosti mužů středního věku a začne zábava. Je to balanc,
který všichni potřebujeme. Výhodou je, že v kapele nehrozí žádné ponorky a střety ambicí, to už máme za sebou.
Nicméně jsme se zrovna nedávno bavili s Rudou Rigem, že
máme oba nějaký materiál a že by bylo ještě pěkné se podívat do Sono. Tak uvidíme.
S výjimkou Václava Bláhy vás muzika neživí. Jak náročné je kapelu skloubit s prací?
Všichni máme svojí práci, víceméně náročnou. Jak jsem už
říkal, v současné době hrajeme akce, které si vybíráme,

Pavel Měšťánek (54) – textař, skladatel, kytarista,
frontman kapely Medvěd 009, s níž nahrál pět CD.
Vystudoval potravinářství a biochemii na VŠCHT.
Pracuje jako manažer obchodní společnosti, s ro
dinou žije v Újezdě.
takže to není únavné a o to víc se na koncerty těšíme.
Byly doby, kdy jsme hráli 60-70 koncertů za rok, byli jsme
20 dní ve studiu a do toho jsme všichni pracovali a starali
se o rodiny. To bylo někdy na hraně, teď jsme v klidu.
Stožáry padaj na koleje, v modravým dýmu oráč seje:
to se zpívá v songu Běchovice. Co vás napadá k Újezdu?
…a cinkot láhví přehlušuje ticho v zátoce. Jsem původně Úvalák a tuhle novovlnnou říkánku jsem napsal asi
ve dvaceti, když jsem jezdil vlakem na vejšku. Každý den,
když vlak zastavil v Běchovicích, zahlásil akurátní ženský
hlas z amplionu: „Přijeli jste do stanice Praha-Běchovice“.
Zavrtalo se mi to do hlavy a vznikla vůbec první medvědí
věc, hrajeme jí dodnes.
Do Újezda jsem se dostal až s rodinou. Jako Úvalák jsem
chtěl zůstat v regionu a tady se nám před 18 lety naskytla
možnost pořídit si bydlení. Bydlím tu rád, je tu klid a mám
rád Klánovický les, to je velká výhoda. Pro volný čas je
dobrá i poloha Újezda, na kole se dostanete relativně
rychle na plno zajímavých míst.
Kdy a kde vás můžeme slyšet na podzim, co chystáte
nového?
Podzim průběžně aktualizujeme. Startujeme 17. 9. na
městských slavnostech v Českém Brodě na jejich posvícení. Rok 2022 zakončíme výročním Vánočním koncertem 17. 12. v Úvalech na fotbalovém hřišti.
Blahoslav Hruška
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VOLBY 2022

Volby do zastupitelstev obcí
V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji informaci o době a místě konání
voleb do zastupitelstev obcí v MČ Praha 21.
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.
Na základě tohoto rozhodnutí oznamuji, že v MČ Praha 21,
proběhnou volby dne:

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
okrsek č. 21001
Masarykova ZŠ, II. stupeň, vchod z ulice Čentické Polesná 1690
Barchovická; Bečvářská; Bělušická; Borovská; Brzická; Budčická E15, 94, 305, 323, 328, 385, 388, 396, 397, 415, 421, 422,
432, 446, 453, 461, 465, 475, 488, 491, 537, 988, 1049, 1182,
1272, 1273, 1330, 1336, 1371, 1479, 1486, 1494, 1553, 1560,
1567, 1583, 1592, 1598, 2195, 2289, 2320, 2321, 2322, 2323,
2324, 2325, 2326, 2327, 2334, 2388, 2608, 2632, 2645, 2701;
Čankovská; Čekanovská; Čenovická 138, 190, 472, 1026,
1027, 1085, 1140, 1400, 1445, 1589, 2167, 2316, 2340, 2654,
2672; Čížovská 382, 1211, 1212, 1252, 1253, 1264, 1265, 1503,
1787; Načeradecká; Načešická; Nadějovská; Nahořanská;
Nechvalická; Nesměřická; Nespecká; Netínská; Netušilská;
Novohradská; Novolhotská; Pilovská 322, 324, 325, 333, 359,
370, 374, 377, 379, 408, 411, 420, 511, 1256, 1405, 1578, 1729,
1730, 1731, 2438, 2547, 2649, 2820, 2827; Polepská; Polesná
E45, 181, 195, 197, 264, 265, 2653; Poličanská; Starokolínská
302, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 321, 327, 345, 348, 349,
354, 403, 1078, 1143, 1144, 2230, 2685, 2707, 2774
okrsek č. 21002
Masarykova ZŠ, II. stupeň, vchod z ulice Čentické, Polesná 1690
Cerhýnská; Církvická; Ctiněveská; Čelkovická; Čenovická
2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2144, 2145,
2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2511; Čentická
209, 502, 503, 1314, 1385, 1391, 1457, 2064, 2065, 2066, 2067,
2204, 2205, 2222, 2335, 2648, 2758; Čížovská 35, 145, 159,
193, 199, 255, 990, 993, 1042, 1074, 1352, 1398, 1408, 1423,
1517, 1532, 1586, 2317, 2603, 2625, 2658; Dědická 34, 205,
211, 212, 240, 243, 287, 293, 483, 987, 1418, 1455, 1575, 2832;
Dobrovická 233, 1894; Dobřichovská E53, 73, 82, 253, 256,
257, 258, 435, 466, 485, 486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504,
1547, 2543; Domanovická 39, E57, 71, 72, 267, 289, 454, 1204,
1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219,
1224, 1225, 1282, 1465, 2341, 2342, 2343, 2344, 2479, 2480,
2481; Ochozská E47, 316, 318, 356, 389, 402, 404, 489, 561,
1105, 1193, 1358, 1795, 1812, 1823, 1854, 1863, 1886, 2177,
2178, 2225, 2348, 2504, 2660, 2795, 2796; Okenská; Onšovecká; Oplanská 160, 161, 163, 169, 1443, 1862, 2170, 2216,
2245, 2246, 2333, 2349, 2389, 2441, 2545, 2554, 2614, 2767;
Pilovská E41, 133, 156, 194, 216, 254, 445, 1288, 1359, 1364,
1557, 2026; Plhovská; Podlužanská; Polenská 2068, 2097,
2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107,
2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117,
2118, 2119, 2120; Polesná 1690; Polešovická; Políkenská; Poříčská; Račiněveská 176, 235, 296, 1282, 1329, 2444, 2535,
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v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin
Volby do Zastupitelstva městské části Praha 21
Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Vážení občané, srdečně vás jménem MČ Praha 21 i jménem
svým zvu do volebních místností.
Milan Samec,
starosta

2536, 2541, 2542, 2544, 2566, 2567; Radimská; Ranská; Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 151, 158, 167, 282, 447,
1004, 1151, 2287, 2350, 2699, 2812; Ratajská 89, 1254, 1255,
1274, 1344, 1585, 2556, 2739, 2740, 2768; Starokolínská 8,
32, 40, 101, 131, 132, 174, 178, 183, 192, 220, 238, 242, 292,
310, 311, 315, 317, 407, 425, 1305, 1488, 1510, 1568, 1685,
1816, 2221, 2529, 2592, 2716, 2741, 2783, 2811
okrsek č. 21003
obřadní síň ÚMČ Praha 21 Staroklánovická 260
Čentická 1470, 2442; Hodkovská E77, 280, 496, 1015, 1331,
1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 1853, 2558; Holšická
E240, 262, 288, 290, 477, 1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172,
1173, 1244, 1327, 1348, 1365, 1372, 1395, 1403, 1413, 2666,
2801; Hrádková E166, E183, 530, 531, 532, 539, 547, 1006,
1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 1328, 1345,
1497, 1558, 1594, 1599, 1803, 2194, 2550, 2755, 2799; Hulická E194, 241, 260, 271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003, 1089,
1139, 1287, 1374, 1449, 1468, 1469, 1535, 1576, 2393, 2620,
2738; Chabeřická; Chmelická 510, 578, 579, 580, 581, 601,
613, 614, 615, 619, 630, 697, 1033, 1070, 1133, 1338, 1356,
1367, 1379, 1386, 1545, 1563, 2345, 2562; Chotěnovská
E244, 604, 606, 607, 634, 635, 644, 680, 997, 999, 1054, 1154,
1155, 1337, 1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 1441, 1453,
1533, 1543, 1565, 1566, 1822, 2526, 2540; Chotouchovská;
Chvalečská 1258; Novosibřinská 97, 100, 111, 112, 118, 120,
121, 122, 140, 173, 206, 210, 459, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
594, 595, 596, 597, 1296, 1341; Polesná 90, 2229; Soběšínská;
Staroklánovická; Starokolínská 22, 48, 84, 85, 95, 96, 98, 117,
128, 136, 144, 155, 162, 182, 184, 189, 224, 477, 482, 2684;
Sudějovická E207, 406, 1389, 1399, 2602, 2640, 2664, 2813;
Toušická 568, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 1077, 1152, 2304,
2700, 2720, 2819; Třebětínská; Tuchotická; Týnecká; Velebného 1034, 1035, 1036, 1037, 1142, 1821, 1899, 2306, 2670,
2687; Zaříčanská 597, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 651,
652, 653, 686, 1166, 1250
okrsek č. 21004
Mateřská škola Sedmikráska, pavilon 1, Lišická 1502
Hodkovská E67, E69, E72, E73, E80, E88, E89, E92, E95, E96,
E97, 245, 286, E401, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189,
1190, 1198, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 1852, 1856, 2332,
2405, 2518, 2559, 2572, 2598, 2682, 2704, 2711, 2730; Holínská; Holšická E129, E130, E132, E134, E141, E144, E146,
E149, E160, E162, E163, 259, 436, 492, 535, 720, 757, 1010,
1021, E1021, 1024, 1052, 1066, 1069, 1072, 1130, 1174, 1332,
1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 1542,
1551, 1552, 1593, 2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 2233, 2382,
2553, 2574, 2594, 2630, 2659, 2690, 2715, 2721, 2773, 2778;
Hrádková E164, E167, E175, E176, E177, E178, 248, 275, 294,

467, 518, 536, 549, 1011, 1017, 1095, 1111, 1237, 1238, 1261,
1271, 1290, 1294, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447, 1450, 1500,
1582, 1897, 2169, 2174, 2179, 2247, 2299, 2303, 2362, 2447,
2533, 2597, 2655, 2746, 2764, 2826; Hulická E186, E187, E189,
E190, E191, E192, E195, E198, E229, 246, 279, 285, E410, 456,
494, 515, 516, 517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158, 1220, 1223,
1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 1297, 1298, 1312, 1313, 1350,
1361, 1368, 1415, 1537, 1814, 2360, 2641, 2642, 2728, 2742,
2775, 2776, 2782; Kácovská; Kalská; Klešická; Kojická; Kynická; Novosibřinská 102, 103, 105, 106, 115, 116, 119, 123, 124,
153, E359, E383, E384, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882,
883, 884, 885, 973, 978, 1014, 1104, 1229, 1277, 1315, 1318,
1320, 1383, 1467, 1475, 2236, 2361, 2798; Sudějovická 251,
1162, 1428, 2226, 2353, 2380, 2705; Sulovická; Svojšická; Valdovská; Valská; Vanická; Veletovská; Velimská; Veská; Vlkanovská; Vranická; Všeňská
okrsek č. 21005
Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300
Bromova; Dědická 57, 63, 67, 142, 150, 270, 1179, 1534, 1579;
Dobrovická E55, 58, 177, 524, 1591, 1595; Dobřichovská 147,
148; Domanovická 83, E405, 512, 513, 527, 1025, 1073, 1106,
1109, 1120, 1122, 1125, 1126, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736,
1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746,
1747, 1748, 1749, 1889, 2595; Donínská; Dražická; Druhanická; Dubinská; Hořejšího; Chmelická 75, 92, 552, 553, 556,
576, 1129, 2473, 2800; Chotěnovská 200, 215, 1484, 1485,
1546, 2546; Chvalečská 1259; Chyjická; Ježovická; Na Božkovně; Novosibřinská 2227; Oplanská 278, 284, 2291, 2339,
2636, 2665; Račiněveská 1887; Rápošovská 108, 979, 1884,
2311; Ratajská 143, 146, 149, 221, 222, 270, 464, 504, 505,

Volební manuál
PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost
a státní občanství České republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním pasem České republiky,
• jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo
potvrzením o přechodném pobytu
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Občanům
České republiky, kteří se chtějí voleb zúčastnit, doporučujeme,
aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského
průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali
o vydání nového dokladu.
Voličem může být i občan jiného členského státu EU s trvalým
nebo přechodným pobytem v obci, kde hodlá do zastupitelstva
obce volit. Občan jiného členského státu EU bude zapsán do
dodatku stálého seznamu pouze na základě vlastní žádosti.
Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů může volič podat
kdykoliv u Odboru občansko správního ÚMČ Praha 21, úsek občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, tel:
281 012 923, 281 012 957, 281 012 959, ale nejpozději dva dny
přede dnem voleb (tj. do středy 21. 9. 2022 do 16.00 hod.).
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ
V komunálních volbách v MČ Praha 21 se volí jak do Zastupitelstva MČ Praha 21, tak do Zastupitelstva hlavního města Prahy.
Každé ze zastupitelstev má svůj hlasovací lístek. Všechny politické strany a hnutí jsou uvedeny na jediném lístku.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Počet členů zastupitelstva MČ, který má být zvolen, je uveden
v záhlaví hlasovacího lístku, v MČ Praha 21 jde o 17 členů zastupitelstva.

507, 1267; Ratbořská; Ročovská; Rohozecká; Roklova; Rozhovická; Rožmitálská; Starokolínská 42, 54, 59, 66, 506, 2300;
Staroújezdská; Šlitrova; Talmberská; Toušická E247, E248,
E251, E253, E254, E255, E256, E257, 546, 550, 557, 558, 560,
562, 564, 565, 566, 1310, 1452, 1473, 2555, 2691, 2803; Velebného 1961, 1962, 1963, 1964; Vobrubova; Weissova; Zaříčanská E261, 654
okrsek č. 21006
Mateřská škola Sedmikráska, pavilon 2, Lišická 1502
Lánovská; Lišická; Lomecká; Lozická; Lstibořská; Lukovská;
Luníkovská; Lutínská; Novosibřinská E375, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 722, 723, 728, 729, 733, 734,
735, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865,
1107, 1199, 1236, 1245, 1380, 1501, 2266, 2571, 2808, 2809;
Rohožnická 261, E295, E297, 600, 801, 802, 803, 804, 866,
867, 869, 870, 1257, 1260, 1270, 2600, 2708, 2790, 2791, 2792,
2793; Zalešanská; Zámělská; Zápolská; Zaříčanská 657, 659,
664, 693, 1819, 1866, 1895, 2354, 2397,2398, 2446, 2537/11,
2539/13; Zbyslavská; Zbýšovská; Zbytinská; Zlivská
okrsek č. 21007
zdravotní středisko Rohožník, prostory osobní hygieny,
Živonínská 1630
Měšínská; Miletická; Rohožnická 1601, 1602, 1603, 1604,
1605, 1606, 1607, 1608, 1609; Žíšovská; Živonínská; Žiželická; Žlebská
okrsek č. 21008
Mateřská škola Rohožník, Žárovická 1653
Machovická; Malešovská; Malotická; Novosibřinská E386,
2295; Žárovická; Žehušická; Žeretická; Žherská; Žichlínská
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební
strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Při těchto volbách nelze volit na voličský průkaz, proto se voličské průkazy pro tyto volby nevydávají. Hlasovat je možné
pouze v místě trvalého pobytu.
PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Úřad MČ Praha 21 (do pátku 23. 9. 2022 do 12:00 hod.,
tel.: 281 012 952) a v době konání voleb příslušnou okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Aktuální informace jsou k dispozici na webu Úřadu MČ Praha
21, kde také najdete kompletní seznam domovních čísel s vyznačením volebních okrsků.
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VOLEBNÍ INZERCE
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PRO ÚJEZD
ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS, TOP 09
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VOLEBNÍ INZERCE

• kompetentnost
• dlouhodobá vize
• městská část pro
všechny generace
• transparentnost
• občan partnerem
www.ujezdzije.cz
Fb.com/ujezdzije
info@ujezdzije.cz

Ing.
Marie Kučerová
ekonom, auditor,
zastupitelka MČ,
STAN
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Bc.
Blanka Charvátová
HR analytička,
zastupitelka MČ,
Piráti

Mgr.
Lucie Doležalová

Ing. arch. Ph. D.
Petr Kučera

právnička,
zastupitelka MČ,
STAN

architekt a urbanista,
ředitel NKP Vyšehrad,
nezávislý kandidát

LISTÁRNA
JAK JSEM BYLA ŘEDITELKOU ŠKOLY
Do újezdské základní školy jsem nastoupila jako ředitelka
v srpnu roku 2019. Ani počáteční zmatky mi nevzaly to, s čím
jsem do Újezda přišla – elán a chuť věci měnit. A přesvědčila
jsem i valnou většinu kolegů, takže jsme věci hrnuli a měli radost, že se daří. Postupně bylo opraveno jednadvacet prostor, natíraly se dveře, malovaly chodby, předělávaly kabinety. Při tom jsme měnili způsob výuky, jak bylo třeba – jednak
př rekonstrukci tělocvičen, jednak později často ze dne na
den díky vládním proticovidovým nařízením. Bylo nutné vybavit celý pedagogický sbor notebooky a posílit IT zařízení.
Proškolit pegagogy a společně posunout kvalitu vzdělávání
do třetího tisíciletí. Stali jsme se fakultní školou. Zahajovali jsme spolu s ČT1 školní rok v září 2020. A na to všechno

K PŘÍSTŘEŠKŮM NA ZASTÁVKÁCH MHD
„Co je to tu za blbost?“, pravil pán přicházející na autobus.
Tou „blbostí“ mínil novou autobusovou zastávku na Blatově.
Zda jsou nové přístřešky na první pohled „blbé“, to záleží na
osobním vkusu. A také na úplně obyčejných věcech – jestli
se v nich dá posadit a jestli ochrání před pražícím sluncem,
větrem nebo deštěm.
Nové přístřešky ale mohou být „blbé“ i z jiných důvodů. Vím
o dvou. Zaprvé jsou nosičem nevyžádané reklamy. A zadruhé - lukrativní zakázku od naší současné radnice získala firma s pocuchanou pověstí, která tzv. zastávkovou reklamu
v hlavním městě ovládala od roku 1994. Až nyní se jí Praha
dokázala zbavit a postupně vypovídat nevýhodné smlouvy.
Takže hlavní město od roku 2021 může osazovat zcela

jsme byli pyšní. A věděli to i rodiče. Nikdy není jisté, jak věci
přijímají ostatní. Ale měla jsem spoustu krásných zpětných
vazeb. Třeba tahle: Dobrý den, paní ředitelko, kromě přání
krásných svátků bych vám chtěla poděkovat a zaslat pochvalu. Letošní rok je velmi obtížný pro všechny. Za sebe mohu
říct, že mám pocit, že veškeré změny a nařízení zvládáte s naprostou lehkostí. Vše je včas a řádně komunikované, a to si
asi ani neumím představit, jak to máte těžké. V předchozích
letech tomu tak, alespoň z mého pohledu, rozhodně nebylo.
Za mě osobně mám pocit, že je teď škola „v dobrých rukou“
a tak jen vzkvétá.
Děkuji moc. Ráda bych se na jejím rozkvětu i nadále podílela.
Hana Cermonová

jiné zastávky, které vzešly z architektonické soutěže. Jsou
pohodlné, variabilní a s minimem reklam. Na čekající tak
neútočí reklamní smog, ale na LED obrazovkách se mohou seznámit s důležitými (nejen) dopravními informacemi a aktualitami. Jejich obsah je možné měnit online, takže
v případě potřeby bezodkladně předávají občanům zprávy
z krizového centra magistrátu. Zobrazují též přehledný jízdní řád, průběžně aktualizované informace o zpozděních
atd. A navíc tyto zastávky provozuje a platí hlavní město
prostřednictvím svých příspěvkových organizací, nehrozí
tedy žádné vydírací praktiky od dodavatelů.
A přesně tohle jsme mohli mít i my. Ale nemáme. Praha se rozběhla do 21. století, újezdská radnice i se
zastávkami couvá do divokých devadesátek.
Zita Kazdová

ÚJEZDU CHYBÍ DLOUHODOBÁ VIZE ROZVOJE
Pro začátek přiznávám, že jsem to byl já a kolega
architekt Peter Bednár, kteří jsme před komunálními
volbami v roce 2018 připravili urbanistické vize rozvoje
lokálních center Újezda nad Lesy. Chtěli jsme tehdy na
příkladu Blatova, předprostoru Masarykovy základní školy
a sídliště Rohožník ukázat, jak důležité je mít dlouhodobou
koncepci. Cílem nebylo představit konkrétní projekty,
ale ukázat možný směr vývoje daných lokalit a vyvolat
diskusi ohledně jejich současné a budoucí podoby.
Reakce politických oponentů byla nekompromisní,
namísto diskuse následoval spíše výsměch. Nyní jsme
o čtyři roky dále a je zajímavé posoudit, kam se Újezd za
tu dobu posunul. Po pěší promenádě ke klánovickému
nádraží není ani vidu ani slechu. Stejně tak je tomu

OHLÉDNUTÍ

V tomto měsíci se budou konat volby do místních
samospráv. V Újezdě před 4 roky kandidovalo 11 volebních
stran, což orientaci občanovi neulehčilo a rozmělnilo hlasy
menších subjektů. Z tohoto pohledu lze s povděkem
konstatovat, že letošních voleb se zúčastní pouze 6 volebních
subjektů, takže větší přehlednost je zajištěna. Jediné, co mě
překvapilo je skutečnost, že dvě vládní strany, které v minulých
volbách kandidovaly společně pod názvem Piráti a STAN pro
Újezd se po sérii skandálů s kriminální dohrou stydí za své
názvy a kandidují skrytě pod nic neříkajícím názvem.
Ohlédnu se proto za končícím volebním obdobím.
V zastupitelstvu bylo pro mě překvapením, že opoziční
strany, které tvrdily, že jejich cílem je se domlouvat a ne
pomlouvat po celé 4 roky pro rozvoj Újezdu nic zásadního

v případě bazénu a plánu účelného rozvoje zeleně.
Posun se paradoxně uskutečnil v případě našich studií,
jejichž rámcové myšlenky se dostaly jak do Strategického
plánu rozvoje MČ Praha 21, tak do připomínek k novému
územnímu plánu Prahy. Nejvíce to je znát v případě
zpracovávané studie rozvoje veřejných prostranství
sídliště Rohožník, která se odehrává přesně na půdorysu
naší vize. Faktem však zůstává, že Újezd nad Lesy stále
dlouhodobou vizi svého rozvoje nemá. Nejde pouze
o vymezení ploch a stanovení podmínek nové zástavby,
ale především o rozvoj občanské vybavenosti a veřejných
prostranství, revitalizaci těch stávajících a tvorbu nových.
Nebojme se dávat našim vizím jasnou podobu. Pojďme je
společně tvořit!
Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.

neudělaly a utápěly se především v házení klacků pod nohy
vládnoucí koalici nesmyslným protahováním jednání ZMČ
a bohužel též velmi častou negací návrhů prospěšných
pro Újezd, jako například nulová tolerance hazardu. Jsem
proto rád, že Patrioti takovou stranou nebyli a jako jediná
opoziční strana přistupovali k návrhům vládnoucí koalice
bez předsudků, rozumné návrhy ku prospěchu obyvatel
Újezdu podpořili a nesnažili se je z jakéhokoliv důvodu
potopit. Několikrát svým hlasem i zlomově pomohli
opozičním stranám, pokud šlo o opodstatněné požadavky,
jako například usnesení o setkání s firmou vlastnící
pozemky v Druhanické. Prostě na komunální úrovni je
spolupráce pro rozvoj obce to nejdůležitější.
Ing. Jiří Lameš
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SOUSEDSKÝ ŽIVOT V ÚJEZDĚ

Ráda bych vyzdvihla potenciál, který v Újezdě máme, ale
někdy jej nevnímáme či nedokážeme úplně využít. Bydlení
na periferii, přináší pomalejší tempo, potkávání se na
cestách bez chodníků, před školou, při akcích, setkáních
spolků, v sámošce, na sousedském pokecu či společné
brigádě.
Sousedský a komunitní život.
K čemu je to dobré? To nehmatatelné, neměřitelné, ne
ekonomické.
Přináší do života kvality, které jsou přirozené a my, lidi, jsme je poněkud vytěsnili - pocit, že někam patřím,
někomu na mě záleží, přátelství, péči, vzájemnou podporu, laskavost, zájem, sdílení, inspiraci, zapojení, otevřenost
a porozumění k názorům a chování druhých, schopnost
nalézat konsens, radost a zábavu, pochopení sama sebe
a mé role v kontextu místa, ve kterém žiji.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za milou gratulaci k mým narozeninám pracovnikům
Úřadu MČ Praha 21 a jeho starostovi Milanu Samcovi.
Karel Bokr

Prakticky naší rodině přináší domácí vajíčka, všeliké sazenice a přebytky ze zahrádek, hlídání dětí když chceme
jít za kulturou, možnost sdílet radosti a strasti každodenního života, půjčovat a sdílet nástroje, nářadí, mít kam jít
pro mouku do těsta, když zjistíte, že vám došla, doučování
dcery sousedkou, která je fakt machr na matyku, meruň
kové knedlíky, buchty a různé dobroty od laskavé sousedky, které se staráte o kočku, silné paže sousedů, když
potřebujete něco přestěhovat či s něčím doma helfnout,
plný stůl dobrot, když uspořádáte sousedské setkání..
Vážím si výhod lokální sousedské ekonomiky a jsem
vděčná, že máme okolo sebe tolik ochotných a vstřícných lidí. Děkuji všem, kteří přispíváte k dobrému sousedskému životu.
Michaela Skalníková
Srdečně děkuji společenské organizaci KAS za blahopřání k mým narozeninám.
Milena Kuprová

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
MUDr. Kateřina Bláhová (TOP 09)
Od letošního června působím jako zastupitelka Městské části Praha 21 za
TOP 09. Nahradila jsem ve funkci paní
Karlu Jacob Čechovou, která odstoupila z osobních důvodů. Věci, které se
na zastupitelstvu projednávají se týkají se nás všech, kteří v Újezdě žijeme.
Každý z nás má prioritu, kterou by rád
řešil. Pro někoho je to nové hřiště, pro
někoho je důležité dořešení komunikací (k tomu se připojuji), někdo by
rád přidal další psí cvičiště, aktuální je
přestavba zdravotního střediska. Pod-

statné je, že Újezd je domov nás všech
a každý z nás ho chce mít co nejlepší
podle svých představ. Pro mě to znamená žít v souladu s přírodou. Ačkoli
naše městská část netrpí nedostatkem
stromů a horkem z přemíry betonu,
i u nás je velmi důležité pokračovat
ve výsadbě stromů, řešit zadržování
a vsakování dešťové vody. Přidáním
vodních prvků na společná prostranství můžeme významně snížit dopad
vysokých letních teplot.
V současné energetické krizi je také
důležité snižovat spotřebu administra-

tivních budov, řešit úsporné osvětlení
komunikací. Každý z nás ale může začít
sám u sebe; obyvatelé domků lepším
zateplením, výsadbou dřevin, které
snižují vypařování vody, koupí retenční
nádrže na dešťovku. V bytech je situace
horší, ale i zde jsou možná opatření na
snížení teploty a zlepšení mikroklimatu
v horkých dnech. Společně máme v plánu vytvořit manuál na úsporu energií
a spotřeby vody včetně poradenství
o možných dotacích na úsporná řešení.
Proto, aby byl Újezd pro všechny příjemným a pohodovým domovem.

Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
Milí spoluobčané, píši vám svůj
poslední sloupek. V Újezdě znovu
nekandiduji, přednost dostali jiní
uchazeči. Věřím, že se i nadále budeme potkávat zejména na spolkových akcích. V nejbližší době například se spolkem Újezd nad Lesy:

krajina pro život 26. září od 16 hodin
na setkání s ornitologem k revitalizované zeleni za Rohožníkem nebo
na tradičním vánočním posezení pro
seniory 10. prosince. Rádi bychom
zopakovali loňský Živý betlém, letos
snad již beze všech omezení. Se zahrádkáři pro vás chystáme na 6. října

od 16:30 besedu s rostlinolékařem.
Potěšila mě nabídka 20. místa na kandidátní listině ANO na magistrát, kde
budu ráda, když mě podpoříte. Myslím si, že je důležité, aby měla městská
část svého zástupce ve vedení Prahy,
kde se rozhoduje mimo jiné i o financích na větší projekty městských částí.

MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)
Vážení Újezďáci, píši můj poslední
sloupek zastupitele. V zastupitelstvu
jsem více než 30 let. Rozhodla jsem
se, že nebudu kandidovat (a nenechala jsem se přemluvit), přenechám
práci mladším a budu se věnovat aktivitám seniorů, kam věkově patřím.
Věřím, že se seniorské aktivity podaří
zachovat v plném rozsahu a spolupráce s MČ bude i po volbách fungovat k oboustranné spokojenosti.
Když se zamyslím, musím konstatovat, že se v naší obci mnohé změnilo.

Na začátku nebyl vodovod, kanalizace,
pokrytí telefonem, zdravotní středisko, byla malá kapacita školy, málo školek, bylo potřeba posílit sociální služby, skládku u rybníka přeměnit na psí
cvičák, vybudovat dětská hřiště, parčík
na Blatově, opravovat díry v silnicích
a upravovat je i s chodníky do přijatelného povrchu a... Nevěřili byste, co
práce dalo získat koše na psí exkrementy. A snaha umístit poštu na křižovatku. Nakonec pošta budovu pro
ni postavenou odmítla a máme tam
Polyfunkční dům. Černou můrou je

obchvat. Už to poněkolikáté vypadalo
dobře. Ale zase byl podán protest.
Ať se těm mladším práce daří. Já si
budu dále myslet, že dopravní situaci
nevyřeší generel, ale dvě hlavní komunikace, přednost zprava (chlapi to neberou) a zprůjezdnění Běchovic, budu
snít o návratu busu 109 (Jarov, Palmovka), návratu kynologického cvičáku, aleje v Polesné a spolupráci celého
zastupitelstva (zpočátku to fungovalo,
pak se situace změnila). Některé sny
(ty realizovatelné) se prý vyplní.
Šťastnou ruku při volbách.
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Mgr. Lucie Doležalová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Milí újezdští sousedé, čtyři roky
uplynuly jako voda a další volby už
ťukají na dveře. My, STAN a Piráti,
jsme v tomto končícím období seděli
v opozičních lavicích, které nedávají
tolik možností aktivně zasahovat do
dění v obci, jde spíš o to kontrolovat kroky vládnoucí koalice. Některé jejich přešlapy se nám podařilo
zastavit, jiné bohužel ne – navzdory
naší snaze koalice vyčerpala rezervní fond MČ, nevýhodně vyměnila se
spekulantem pozemky na Blatově či

dostatečně neuhlídala realizaci nové
MŠ Sluníčko. Jako matka tří dětí, které postupně procházejí zdejšími školami, zblízka sleduji školní dění a jako
zastupitelka a členka Komise pro
výchovu a vzdělávání se také snažím
ho pozitivně ovlivňovat. Jakkoli se už
mnohé podařilo, stále je co zlepšovat. Určitě bychom měli více vytěžit
benefity, které může poskytnout velká škola. Co mi v Újezdě hodně chybí, je základní umělecká škola s celou
škálou oborů a rovněž střední škola.
Doufám, že se v příštím období podaří také citlivěji zacházet s přírodou

v intravilánu i kolem Újezda. Současný stav není dobrý. Dochází ke zbytečnému kácení zdravých vzrostlých
stromů, asfalt se lije tam, kde nemá
co dělat, neřeší se zadržování vody
v krajině, přicházíme o novou výsadbu atd. Péče o životní prostředí je
slabinou vedení naší MČ a je potřeba se poučit z chyb. Závěrem bych
chtěla poděkovat za možnost pracovat pro Újezd, za vaši podporu, rady
i konstruktivní kritiku, a v neposlední
řadě také svému manželovi a dětem
za trpělivost ve chvílích, kdy na ně
nezbýval čas.

Petr Duchek (PATRIOTI)
„Pro patriota je prioritou zlepšování
a ochrana prostředí v nejbližším okolí. A od toho se vše odvíjí, měnit nejprve věci okolo sebe, které pomalu
změní svět kolem nás,“ napsal kdysi
Karel Čapek.
Když jsem poprvé vstoupil do volební soutěže, strana Patrioti ještě
neexistovala. Dnes za ně ve velkých
městských částech kandidují i známé
osobnosti jako např. vítěz Wimbledonu J. Kodeš, textař L. Vostárek či
J. A. Duchoslav (alias Viki Cabadaj).
Nemáme totiž za sebou žádný skan-

dál spojený s organizovaným zločinem či pomýlenostmi neomarxistů.
Určitým politickým trendům se však
musíme umět přizpůsobit. Až na
ANO všechny strany přišly na to, že
cesta k volebnímu úspěchu vede
přes vytváření volebních koalic. Pro
rozrůstající se Patrioty ale nebylo
vůbec snadné vybrat strany a lidi,
mající blízko k umírněnému národovectví, touze vzít si zemi zpět, se kterými bychom si rozuměli a v Újezdě
neřešili velkou politiku, ale komunální. Už před více jak dvěma roky
jsem se proto domluvil na podpoře

od Trikolory a před ¾ rokem od Přísahy. Změnili jsme tedy věci kolem
nás, abychom lépe mohli měnit věci
pro vás.
A také jsem po neshodách s radní hl. m. Prahy pí Hanou Kordovou
Marvanovou, které na Facebooku
začaly gradovat, navrhl naše setkání
v Újezdě. Abychom si naše pohledy
vyjasnili z očí do očí. Pozitivní jednání
proběhlo i za přítomnosti jejího manžela a Jirky Lameše. Změnili jsme tak
další věci okolo sebe, abychom mohli
v Újezdě lépe měnit svět kolem vás.
Ke schůzce se ještě vyjádříme.

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D.
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Před čtyřmi roky jsme se ucházeli o možnost podílet se na vedení
naší MČ. Chtěli jsme přinést odbornost, zkušenost a dlouhodobé
uvažování, které Újezdu podle nás
chybělo. ODS+ANO o spolupráci příliš
nestály a řídily radnici stylem „Nerušte,
vládneme“. Ze zveřejňovaných zápisů z
rady se sice dá vyčíst, že se ODS+ANO
na čemsi shodly, ale již ne na čem, neboť klíčové přílohy nejsou zveřejňovány
ani zpřístupněny všem zastupitelům
(v případě zájmu si je občan zdlouha-

vou byrokratickou cestou může vyžádat). Na jednáních zastupitelstva naše
návrhy v naprosté většině případů
ODS+ANO jednoduše přehlasovaly.
Někdy si dokonce odhlasovaly i předčasné ukončení diskuse zastupitelů.
Koncepční přístup v Újezdě nadále chybí. Dá se to dělat jinak? Určitě ano. Jak
jsme navrhovali: ve spolupráci s odborníky a s účastí občanů by měla vzniknout celková vize rozvoje a následně
jednotlivé záměry. Dnes není z náročnějších slibů jako moderní boulevard
k nádraží mimo současné dopravní komunikace (slib ODS) či krytý bazén (slib

ANO) připraveno nic, alespoň zastupitelům nebyla předložena ani základní
studie. Tristní je z mého pohledu také
hodnota za utracené peníze. MČ nás
stála cca 400 milionů korun z toho
např. cca 400 tis. na rohožnické griloviště či 4 mil. na placeného místostarostu pro dopravu (ANO). Újezd ale nemá
ani koncepční dokument pro rozvoj
dopravy, neboť ODS+ANO zrušily ten
vytvořený minulým vedením a nový
za čtyři roky zastupitelstvu nepředložily. Tento měsíc budou moci újezdští
občané rozhodnout o pokračování či
změně nastaveného kurzu.

Bc. Blanka Charvátová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Stejně jako moji další kolegové i já
si dovolím krátké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety. V roce 2018 jsme
se dali dohromady jako nespokojení
sousedé, kterým nebylo jedno, jak se
v Újezdě žije, řešili jsme neutěšený
stav školy či zánik zdravotního střediska na Rohožníku. Dali jste nám
svoji důvěru a pět z nás se stalo zastupiteli, za což vám ještě jednou děkuji. Sedíme nakonec v lavicích opozičních, což znamená, že naše možnosti, jak zasáhnout do rozhodování

Rady MČ Praha 21 (ODS a ANO) jsou
omezené. Ne vždy všechno probíhalo tak, jak bychom si představovali,
kolikrát jsme se informace dozvídali
ze sociálních sítí nebo ze zpravodaje.
Ale i tak si dovolím říct, že jsme odvedli kus dobré práce. Namátkou
zmíním zabránění přijetí návrhu
změn v Metropolitním plánu, které byly proti zájmu občanů (třeba
absurdní velkokapacitní stadion
u Rohožnické ulice), nebo prosazení veřejného projednání výstavby
buspruhu na Blatově a uvedení relevantních argumentů, které ukázaly,

proč je projekt v navrhované podobě
nesmyslný. Rádi bychom konečně
začali proměňovat vize našeho uskupení Újezd žije v realitu. Pokud se
rozhodnete dát nám v letošních volbách svůj hlas, zjistíte, že dokážeme
Újezd posunout z Újezda u Běchovic do lokálního centra pro všechny
věkové kategorie. Hřiště jsou fajn,
ale jak pečujeme o veřejný prostor?
Máme se kde potkávat, poznávat
svoje sousedy? Já si myslím, že ne.
Pojďme to změnit. Pokud vás naše
vize a program zajímají, podívejte se
na www.ujezdzije.cz.
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Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Protože píšu možná poslední příspěvek do Újezdského zpravodaje,
dovolím si býti trochu osobní. Újezd
nad Lesy je první bydliště, které jsem
si před dvaceti lety sama vybrala ze
širší nabídky. Předtím jsem vždy bydlela, kde se dalo, a ne kde se mi
líbilo. Proto jsem k němu přilnula
a na znamení trvalosti svých úmyslů
jsem si zakoupila hrob na místním
hřbitově. Alespoň budu mít přehled
o výstavbě obchvatu kolem Újezda.
Ale do té doby bych byla ráda, kdy-

by se mi splnila některá přání. Mám
přání, aby každý měl zastávku autobusu nejdál 400 m od domu, jak doporučují dopravní manuály. Aby byly
v Újezdu dostupné všechny obvyklé
druhy lékařské péče. Aby se rozvinula nabídka asistenčních služeb všeho druhu pro potřebné občany a to
nejen zdravotní a sociální služby,
ale i asistence při řešení finančních
obtíží, při získávání finanční pomoci
pro potřebné, ať jde o mladé či starší
občany, a v rámci možností i řešení
jejich potíží s bydlením. Také aby se
konečně vybudoval dům pro senio-

ry, který by nabízel finančně dostupné bydlení pro všechny, pro které
je samostatné bydlení už neúnosné
a celodenní péče o nepohyblivého
člena rodiny pro jejich blízké už nezvládnutelná. Také by se mi líbilo,
kdyby zde fungoval nějaký dobře
dostupný prostor jako je klánovická
Beseda, kde by se promítaly filmy,
pořádala vystoupení a konaly besedy. Tomu se i přes chvályhodné snahy některých spoluobčanů pořád
příliš nedaří. Prostě, aby újezdská
pospolitost vzkvétala a my si mohli
říct: Újezd žije!

JUDr. Hana Pelčáková (ANO 2011)
Vážení spoluobčané, končí čtyřleté
období, ve kterém jsem vykonávala v naší MČ funkci radní pro životní
prostředí. Újezd na Lesy je rozsáhlý
a pro život našich a budoucích občanů je nutné starat se na jedné straně
o výstavbu a dopravu, ale o to více na
druhé straně o životní prostředí, zvelebovat místní lokality, provádět obnovu zeleně a výsadbu stromů tam,
kde došlo k jejich poškození či zničení,
starat se o hřiště pro naše děti, o parky a aleje potřebné k procházkám

i odpočinku. V ÚZ č. 1/2021 jsem vás
seznámila s projekty, které přinesly
naší MČ 142 ks nových stromů a více
než 700 keřů. Za celé čtyřleté období
se na území spravovaném MČ Praha
21 od Blatova až po Rohožník vysázelo 240 ks stromů a více než 1000 keřů,
aleje byly rozšířeny o 1400 metrů.
O úpravách v jednotlivých lokalitách
probíhaly informace v ÚZ. Chci tímto
poděkovat všem koaličním partnerům, kteří se podíleli v tomto volebním období na zlepšování životního
prostředí v naší MČ, zejména odbo-

ru životního prostředí a dopravy, ale
i komisi životního prostředí, bez nichž
by nebylo možné jednotlivé projekty
uskutečnit, realizace dobrých nápadů
a projektů závisela často na získaných
dotacích. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám do dalšího období
popřála hodně zdraví a spokojenosti, nezapomínejte však na to, že tu
žijeme společně a snažme se nejen
o zachování životního prostředí, ale
také o dobré vztahy mezi námi všemi,
o toleranci a pochopení, což se v této
nelehké době často vytrácí.

RNDr. Pavel Roušar
(Otevřený Újezd)
Milí sousedé, spoluobčané, kandiduji
ve volbách do zastupitelstva jako lídr
kandidátky „Otevřený Újezd, KDU-ČSL, Soukromníci a Zelení”, protože
věřím a doufám, že se po těchto volbách podaří sestavit lepší koalici, než
je ta současná ODS+ANO. Podpořte
Otevřený Újezd, protože jsem si jist,
že s lepší koalicí se nám podaří v naší
městské části udělat opravdu pozitivní změny. A my se chceme na těchto změnách podílet společně s vámi.
Jaké změny? Vidím mnoho drobných,

ale i zcela zásadních chyb, kterých se
současná koalice dopouští a které
chceme odstranit. Například zrušíme dvě pozice uvolněných místostarostů, což jsou zcela vyhozené peníze, a uspořené finanční prostředky
dáme do konkrétních projektů. Zjistíte, kolik užitečného se dá za takový
balík udělat.
Chcete mít vliv na rozvoj své městské
části? Pokud ho bude mít Otevřený
Újezd, budete ho mít i vy. To slibujeme! Ale k tomu potřebujeme váš
hlas ve volbách. Dnes se projekty připravují a realizují bez rozmyslu a bez

možnosti je připomínkami veřejnosti
i zastupitelů zlepšit. Jsou to promarněné příležitosti a chyby, které se
Újezdu bohužel v budoucnu vymstí.
Do komunálních voleb kandidujeme
na společné kandidátce se Stranou
zelených, KDU-ČSL a Soukromníky ČR.
Příroda, rodina, podnikání. Odmítáme korupci, klientelismus, zastaralou politickou kulturu a komunální
oligarchii. Odmítáme asfalt mezi poli
nebo v lese. Odmítáme „národní
stadiony“, o kterých pan Samec sní.
Do Újezda patří udržitelný rozvoj a to jsme my, kandidátka č. 2.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)
Vážení spoluobčané, na závěr tohoto
volebního období bych rád poděkoval všem občanům, kteří nám posílali
podněty, bez kterých by se spousta
věcí nemohla uskutečnit. Děkuji za
spolupráci koaličním partnerům, se
kterými to někdy nebylo lehké, ale
i přesto se podařila spousta hezkých
věcí zrealizovat.
Z dopravy se podařilo zrealizovat
nové zastávky, přechod u Penny.
V rámci cyklistiky se opravila ulice
Ježovická, a to až ke hřbitovu, a cyklostezka do Klánovic. Na Zaříčan-

ské jsme dokončili kompletní rekonstrukci a osadili ji a Staroújezdskou
bezpečnostními prvky, které zpomalují vjezd do naší MČ. Připravili
jsme mnoho studií a projektů pro
rekonstrukce ulic, které především
zohledňují bezpečnost dětí cestou
do škol, chodců, cyklistů a opět vrátí provoz z jednosměrek do obousměrek. Jsou rozpracované studie
pro snížení nivelety hlavní silnice,
dokončuje se projekt, který řeší parkování u nádraží a intenzivně se
pracuje na přeložce I/12. Postavili
jsme novou školku. Revitalizova-

li jsme les u stavebnin, kde vznikly
odpočinkové zóny a psí park. Ježkův
park také prošel revitalizací. Na Rohožníku pumptrack a multifunkční
hřiště. Po naší MČ se vybudovala
pítka mlžítka. A je toho mnohem víc.
Je však škoda, že opoziční zastupitelé zapomněli, proč byli zvoleni a že
by se měli snažit u nás něco vybudovat a ne jenom pomlouvat práci
ostatních. Za sebe mohu říci, že celé
funkční období jsem hájil zájmy rezidentů a pokud dáte váš hlas ANO,
budu je hájit dál a pracovat na dokončení rozpracovaných projektů.
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Petr Říha
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Vážení a milí sousedé, přátelé a kamarádi. Chýlí se ke konci aktuální volební období a koncem září budeme
opět volit zastupitele a tím i novou
místní „vládu“. Nechci se zde věnovat výčtu úspěchů a neúspěchů, co
se nám podařilo či nepodařilo prosadit z opozičních lavic, tomu se celkem podrobně věnují moje kolegyně
a kolegové, každý ze svého pohledu v sousedních sloupcích. Končící
čtyřleté období bylo naprosto výjimečné, dosud nepoznanou situací

způsobenou covidem-19. Je mi líto
našich spoluobčanů, které covid připravil o jejich blízké, kteří tak mnohým z nás nyní chybějí a budeme
na ně vzpomínat. Kvůli covidu bylo
toto období pro nás všechny velkou
školou, kdy jsme se museli naučit žít
a pracovat úplně jinak, než jsme byli
doposud zvyklí. Věřme, že podobná
situace se nebude opakovat a noví
zastupitelé budou moci naplňovat
svoje mandáty bez problémů a pracovat pro Újezd, který si to nejen zaslouží, nýbrž i nutně potřebuje, protože vylepšovat a napravovat je toho

stále dost a dost.
A třeba už se konečně podaří zvolit
takové zastupitelstvo, že v něm nebude místo pro osobní nepřátelství,
věčné kverulantství a falešné mravokárce. Byl jsem vždy rád, když jsem
od mnohých z vás dostával třeba i při
setkání na ulici zpětnou vazbu na podobu života v Újezdě, co byste si přáli, co byste chtěli změnit. Proto ještě
jednou děkuji za důvěru vyjádřenou
vašimi hlasy u minulých komunálních
voleb a přeji nám všem šťastnou ruku
u těch nadcházejících, aby Újezd vykvetl do krásy, která mu patří.

Milan Samec (ODS)
Milí sousedé, každý zastupitel může
svůj sloupek věnovat tomu, co má na
srdci. V tom svém bych se rád ohlédl za tím podstatným, a to je život u
nás v Újezdě za uplynulé 4 roky, kdy
jsem měl – a stále mám – tu čest být
vaším starostou. Práce pro Újezd,
kde všichni tak rádi společně žijeme,
mě neskutečně baví a naplňuje. Každý den přináší nové výzvy, a zároveň
i překážky, které je mnohdy nelehké

překonat. Zda jsme se s nimi popasovali, posoudíte nejlépe vy sami.
Touto cestou bych rád poděkoval
všem, kteří společně se mnou celé
4 roky vytvářeli nové vize a projekty
a kteří pracovali pro náš Újezd. Velké
poděkování směřuje k celému úřadu v čele s paní tajemnicí, vedoucím
odborů i všem referentům. Nemůžu
opomenout ani naše kluky z údržby
a každého, kdo měl chuť a přispěl
svým dílem do celkové skládačky.

V neposlední řadě bych rád poděkoval svým koaličním zastupitelům.
Velký dík patří i vám, milí sousedé,
za vaše podněty a připomínky, které
nás posouvaly dále.
Byla to pro většinu z nás nová zkušenost a já věřím, že jsme v této výzvě
obstáli. Máme připraveno mnoho
projektů, které Újezd mohou posunout opět dále a já věřím, že dostaneme šanci je pro vás zrealizovat
v dalším volebním období.

Ing. Ondřej Vojta (ODS)
Vážení spoluobčané, na červnovém
zasedání zastupitelstva nám Ing.
arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. představil Strategický plán rozvoje MČ
Praha 21 na období 2023-2033. Tento 34stránkový dokument obsahuje
4 zásadní vize a strategie:
Újezd nad Lesy – brána do Prahy
Prosperující a sebevědomá městská část
Dostupný a prostupný Újezd nad Lesy
Obec pro všechny generace
Jako předseda Komise územního
rozvoje jsem očekával, že opozice,
která nám v čele s RNDr. Roušarem

trvale vyčítá absenci vytváření pofidérních demografických studií, koncepcí, strategií a zásobníků projektů
„do šuplíku“, přijme a odhlasuje tento celkem obecně pojatý dokument
s nadšením. To jsem se ale krutě
zmýlil. Rozpoutala se dlouhá a kritická diskuze ze strany opozice, že
s tou prosperitou a rozvojem by se
to nemělo přehánět a k potenciálním investorům/developerům je třeba přistupovat s nejvyšší ostražitostí
a odmítavým postojem je od podnikatelských záměrů pokud možno
odradit. A vlastně že i ta dostupnost

a prostupnost je na pováženou, protože by se nám sem mohli natáhnout Pražáci a vlastně i Středočeši.
Na závěr diskuze od opozice zaznělo, že předložená koncepce rozvoje
nebyla s občany prodiskutovaná,
nebyly do ní zakomponovány její
připomínky a že pro dokument tedy
nebudou hlasovat.
Já osobně jsem s tímto dokumentem ve
shodě a jsem docela zvědavý, jak se s negací těchto 4 vizí rozvoje Újezdu ve svých
předvolebních programech vypořádají
kandidující uskupení, zejména ta s názvy
jako Otevřený Újezd a ÚJEZD ŽIJE.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
17. září
Starokolínská/Rohožnická
Čenovická/Pilovská
Lomecká/Zaříčanská
24. září
Církvická/Ochozská
Holšická/Sudějovická
Žehušická/Měšínská
Dědická/Ranská
Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 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).
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INZERCE

Zalévejte s námi
Poslední léta nás v souvislosti s klimatickými změnami sužují sucha, se
kterými se příroda těžko vypořádává.
Především výsadby, které má na svědomí člověk, jsou k suchu náchylné,
a proto chceme požádat občany naší
městské části o spolupráci a výpomoc
se zaléváním mladých stromů. Každý
rok městská část provede mnoho výsadeb, a i přes následnou péči, kterou
jim věnuje, to některým nestačí a sucho je udolá. A v tom může přijít na
řadu vaše pomoc. Každý z vás si může
vybrat strom, kterému na přilepšenou

nalije ke kořenům kyblík nebo PET lahev vody. Nemusí to být bílá čistá kohoutková voda, ale i tzv. světlá šedá
voda z domácnosti, která neobsahuje
mastnotu ani žádné chemikálie. Například voda z omývání zeleniny a ovoce, kterou ve dřezu můžete jednoduše nachytat do misky. Ať už se vydáte
na procházku k vybranému stromu
nebo si vyhlídnete strom hned před
domem, můžete mu přilepšit trochou
vody a radovat se z toho, jak krásně
vzkvétá a prosperuje.
U některých stromů máme nainstalované zavlažovací vaky, které mají z vrchu otvor, do kterého vodu jednoduše nalijete a naplníte kapsu, ze které
se pak voda ke stromu bude uvolňovat postupně a zajistí mu zálivku po
dobu až několika hodin. Pokud by to
bylo vhodné i u vašeho stromu nainstalovat vak, dejte nám vědět a zvážíme jeho doplnění.
odbor živ. prostředí a dopravy

INZERCE
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KOSMETIKA
PEDIKÚRA
Tereza Sucháčková
tel. 724 526 849
su.tereza@seznam.cz
Najdete nás na adrese
Zalešanská 726,
Újezd nad Lesy

DDM
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Mateřská škola Rohožník se pyšní
novou zahradou
Pomalu, opatrně a promyšleně se před očima všech
mění školní zahrada v MŠ Rohožník.
V roce 2021 jsme po poskytnutí dotace z Programu na
podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí
hl. m. Prahy započali s přeměnou zahrady. Projekt „Vodní kaskáda“ byl podpořen částkou 100 tisíc Kč a dofinancován MČ Praha 21 částkou 165 942 Kč. Druhý projekt
„Tvořivá hromada a králičí nora, hmatový chodník a balanční palisáda“ byl financován Magistrátem hl. m. Prahy částkou 150 tisíc Kč a MČ Praha 21 přispěla částkou
114 480 Kč.
V květnu 2022 byl tento projekt úspěšně dokončen.
Na projektu s námi spolupracovali velkou měrou rodiče
i s dětmi. Přišli nám pomoci na brigády, které koordinoval náš projektant Bc. Jan Cindr. Rozdával úkoly, pokyny,
instrukce, dával i rady, jak upravit přilehlé části zahrady.
I když se na brigádách, které odborně vede Honza opravdu „maká“, pomocníků, kteří přijdou s úsměvem se sejde
vždy mnoho.
Nad přeměnou zahrady jsme začali uvažovat již na jaře
2018. Nad projektem jsme strávili spoustu času, řešili
jsme využití svahu na zahradě, nové promyšlené uspořádání, výměnu starých prvků, maximální využití přírodních materiálů. Děti si u nás mají kde hrát a hrají si
rády a opravdově. Celý areál jsme rozčlenili do několika „hnízd aktivit“, aby si děti mohly postupně vyzkoušet
řadu různých činnosti a prostředí.
V první etapě jsme dokončili indiánskou vesnici s dvojicí
živých vrbových chýší, šplhacím stromem a otevřeným sezením z paletek před dřevěným přístřeškem, dále dětský
domek s kuchyňkou, kde se vaří, pere, žehlí, stoluje, uklízí,
myje nádobí, v řemeslné dílně mohou děti procvičit řezání a broušení dříví, stloukání prkének, zatloukání hřebíků,
pod okny v jedlé zahrádce nám voní bylinky a ve hmyzím
hotelu už bydlí housenka se žížalou. Nesmíme zapomenout také na zemní telefon, kde si děti mohou sdělovat
své zprávy trubkami zapuštěnými v zemi. Je to úplně něco
jiného než mobil, co má každá máma a táta!

Letos jsme dokončili druhou etapu proměny, na kterou
jsme se všichni těšili! Máme nová hnízda aktivit: Vodní kaskáda – konečně! Pomocí betonových žlábků, dřevěných
korýtek, keramických a dřevěných koryt a necek, sítek,
trychtýřků a špuntů můžou děti experimentovat s vodou,
stavět hráze, kaskády. Nad kaskádou je pumpa s jejíž pomocí děti napájí své vodní pokusy. Přirozeně se tak naučí
si vodu šetřit. I s malým množstvím vody si na celé délce
kaskády vyhraje mnoho dětí. A nakonec tvořivá hromada
s králičí norou, balanční palisádou a hmatovým chodníčkem – nevyčerpatelný zdroj stavitelských experimentů,
rozvine rovnováhu a pohybovou zdatnost, posílí odvahu
a nabídne bohaté hmatové podněty bosým nohám.
Kdo nevěří, ať tam běží! A všechno může vyzkoušet! Teda
jestli tam bude volno, protože děti na Rohožníku tráví na
zahradě každou chvilku. A příští rok se chystáme na projekt otužování! A to už nás nezastaví ani déšť a zima!
Všichni věříme, že i na další etapu na naší zahrádce brzy
dojde a otevřou se nám další hnízda aktivit: dětská džungle, pohybový svah a hlediště a dopravní hřiště. Všechny
vás zdraví děti a paní učitelky z mateřské školy Rohožník.
Iveta Průšová

MŠ Rohožník hledá asistenta pedagoga
MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9-Újezd nad
Lesy, přijme na plný pracovní poměr - asistenta
pedagoga (úvazek 40 hod. týdně).
Nabízíme práci v příjemném pracovním prostředí.
Nástup září 2022.
Bližší informace na tel. čísle:
+420 605 296 883,
e-mail: msrohoznik@seznam.cz
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Páťáci
bodovali
v testech
V loňském školním roce zažila naše
škola celou řadu nebývalých úspěchů našich žáků, jak ve sportovních
soutěžích, tak i v těch vědomostních.
Za připomenutí stojí první místo
v Plavecko-běžeckém poháru pražských škol, první místo našich volejbalistek ve finále POPRASKu (Poháru pražských škol), druhé místo
v krajském kole Štafetového poháru
a v neposlední řadě stojí za zmínku
medailová umístění i umístění v první
desítce v Poháru rozhlasu.
Stejně tak i ve vědomostních soutěžích a srovnávacím testování dokázali
naší žáci obstát. Za zmínku stojí projekt České školní inspekce: Výběrové
zjišťování výsledků vzdělávání žáků
5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd
víceletých gymnázií. Žáci napříč celou
republikou byli testováni z českého
jazyka, matematiky a z dovedností
usnadňujících učení.
U nás byli k testování vybráni žáci
5. tříd a v porovnání s žáky stejného
věku z celé republiky obstáli výtečně.
Za tak velkým úspěchem našich
žáků stojí především vynikající učitelé a jejich profesionalita a kvalitní
výuka, jejich zájem a přístup k novým
metodám a formám výuky, stejně
jako k tradičním a stále užitečným
postupům.
Touto cestou proto chceme poděkovat našim učitelům, asistentům
a vychovatelům, zkrátka všem, kteří
se podílejí na vzdělávání našich dětí.
Dále rodičům, kteří dětem pomáhají
s domácí přípravou, a kteří za školou
stojí a podporují ji. Díky patří i Úřadu městské části Praha 21 za skvělou
spolupráci a podporu.
Čeká nás nový školní rok. Radši už
nebudeme našim žákům, jejich rodičům, ani zaměstnancům školy přát,
aby byl jednodušší než ten předchozí. Přejme si, abychom zvládli všechny výzvy, které nám nový školní rok
přinese, stejně jako jsme zvládli ty
minulé, a abychom se i za rok touto
dobou mohli radovat z dalších úspěchů našich žáků, stejně jako z celkového rozvoje naší školy.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

DOVEDNOSTI
USNADŇUJÍCÍ UČENÍ

Libor Skala,
ředitel školy
Eva Hegyiová,
zástupkyně ředitele školy
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Ohlédnutí za koncem školního roku
těchto roztomilých chlupáčů. Zjistili jsme, co obnáší příprava a trénink na závody psích spřežení, i jak probíhá
samotný závod mrazivou zasněženou krajinou za polárním kruhem. Prohlédli jsme si závodní saně, tréninkový
vozík, psí postroje i další nezbytné vybavení. Po výletě
už o rčení „pes je nejlepším přítelem člověka“ rozhodně
nebudeme pochybovat a děti si čtyřnohé psí kamarády
doslova zamilovaly. Potom jsme se vydali na nedalekou
rozhlednu Bramberk a pokochali se výhledem na Jizerské hory.
Zdeňka Věchtíková

Piráti z 2. C úspěšně objevili poklad, který usilovně hledali
celý školní rok a uzavřeli tak svoji plavbu druhou třídou.
Gratulujeme a těšíme se na další společné zážitky.
Blanka Fišerová

Třída 2. D úspěšně dokončila naši celoroční třídní námořnickou hru. Všechny děti zvládly plavbu přes všechny oceány a dopluly až do cíle 2. třídy. Všichni stateční námořníci obdrželi diplom, průkaz kapitána a sladkou odměnu
z naší námořnické truhly. Gratulujeme!
Jitka Krimlaková

Psi vyvolávají dobrou náladu, pocit lásky a porozumění.
Probudili jsme v dětech 3. C tyto pocity na farmě sibiřských husky v Jizerských horách. Od známé musherky
jsme se dozvěděli vše o chování, projevech a potřebách

U Vltavy na Smetanově Vltavě
Děti z druhého trojročí Montessori M 2. A si koncem června užívaly od novorenesanční budovy
Muzea Bedřicha Smetany, které bylo v prostorách
bývalé Staroměstské vodárny otevřeno v květnu
1936, jednoho z nejkrásnějších výhledů na Karlův
most a panorama Pražského hradu. Sám skladatel
Smetana má „svou” Vltavu stále před očima - jeho
památník se nachází ve stínu košaté vrby na prostranství před muzeem.
Opakovaně využívají učitelé 1. stupně nabídky
komentované prohlídky muzea a samotné představení Smetanovy Vltavy dětem. Krásné místo na
jejím břehu je pro výklad o hudebním skladateli,
učiteli a dirigentovi nezapomenutelným zážitkem.
Lektorka nejprve stručně seznámila malé posluchače se Smetanovým životopisem a upozornila je
na některé jeho osobní věci, mezi které patří i klavír s držáky na svíce. Pak už vyprávěla o období,
kdy již neslyšící Smetana psal Vltavu. Nad mapou
od pramenů až ku Praze vysvětlovala jednotlivá
významná místa symfonické básně a děti je pak
jednotlivě nebo po skupinkách výtvarně zpracovávaly na lístečky, které pak byly vlepeny do mapy.
Pak už zazněla Vltava v celé své kráse. Některým
se líbila tak moc, že si domů část Vltavy přivezly
díky hracímu strojku s kličkou a portrétem Bedři-
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cha Smetany. Takže pokud někdo hledá tip na naučný a hudební
výlet v Praze, Muzeum Bedřicha Smetany je tím správným místem (otevřeno je každý den kromě úterý od 10 do 17 hodin).
Eva Danielová

SPOLKY

PARTNER POCHODU – Městská část Praha 21

KČT, odbor POHODA Praha a Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy pořádají

6. ročník turistického pochodu

Za loupežníkem DRHOLCEM
v neděli 4. 9. 2022

Start:

Újezd. muzeum (Starokolínská 2300, Praha 21)
Trasa 5 a 11 km: 8:00 - 10:30, trasa 25 km: 7:00 - 9:00.

Startovné:

ZDARMA – akce je za finanční podpory MČ Praha 21

Trasy:

5, 11 a 25 km (po naučných stezkách Lesní galerie I. a II., Po stopách středověké vesnice
Hol a dalších zajímavých místech v okolí)

Cíl:

Masarykova ZŠ (Polesná 1690, Praha 21-Újezd nad Lesy)
11:00 – 17:00

Odměna:

Každý účastník obdrží v cíli pamětní list, netradiční medaili, pochodovou samolepku a
razítko. Na několika zastaveníčkách na trase 5 km (část z nich i pro delší trasy) budou
loupežníci s razítky a úkoly pro děti. Lze plnit Pohodový trojboj.

Informace:

Před startem pochodu bude možné si prohlédnout výstavu k 10. výročí otevření naučné stezky
Lesní galerie I. (14.5.2002)
V cíli podle aktuální situace bude připraveno drobné občerstvení. Lze také podpořit sbírkový
projekt Nadač. fondu Českého rozhlasu „Světluška“ zakoupením jejich předmětů, dále možnost
zakoupení suvenýrů pochodu (trička, atd.). Pro všechny bude připraven doprovodný program
v cíli pochodu.
Na akcích může být pořizován obrazový záznam a účastí na akci dáváte souhlas s uveřejněním.

Kontakt:

Ing. Klára Zezulová, mobil: 732 384 543, email: klara.zezulova@post.cz
Ing. Eva Danielová, email: eva.danielova@gopas.cz
Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu ☺

Děkujeme:

VI. ročník
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VAMOS 66 při příležitos akce „Dny zdraví“ pořádá

7.9. od 16 hod

závod v orientačním běhu dě a dospělých
kategorie: dě 1-4 tř., 5-9 tř., dospělí

Přijďte si vyzkoušet orientační běh pro začátečníky – Vidrholecký orienťák.
Středa 7.9. 2021 v 16:00 hodin - tenisový areál (ulice Veletovská - Kalská)

Jsi přesný jako GPS?
Najdeš rychlou cestu do cíle?
Jen ty a mapa.
Víme, že to dáš!
16:00 seznámení se s mapou a trochu teorie
16:30 - start - třída 1. - 4. třída
trať „A“
16:45 - start – třída 5. - 9. třída
trať „B“
17:00 - start – dospělí
trať „C“
18:00 – vyhlášení vítězů
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Zahrádka v září
Září je měsíc, kdy léto přechází do podzimu, někdy s ranními
mlhami, ale i krásnými slunečními dny. Přísloví říká „Co srpen nedovařil, září nedosmaží“ nebo „Ozve-li se v září hrom,
bude v zimě zavát každý strom“. Začínáme se sklizní ovoce,
zeleniny a pomalu připravujeme zahradu na zimu. Ptačí napajedla ještě jednou vyčistíme a dbáme na to, aby byla stále
plná vody.
Některé okrasné keře jsou na podzim obsypány krásně
zbarvenými plody, ve většině případů jedovatými. Varujeme
hlavně děti, aby plody nejedly ani netrhaly. Jedná se zejména
o plody břečťanu, lýkovce, dřišťálu obecného, pustorylu = jasmín, brslenu a štědřence.
Zeleninová zahrada: rajčata - vrcholky rostlin již musí být
zaštípnuty, malé plody nedozrají. Celer potřebuje nejvíce vody, je to doba jeho největšího růstu, zásadně neotrháváme
spodní listy. K podzimnímu setí je jen malý výčet. Hlávkový
salát ozimý by se měl vysévat od 1. do 10. září, odrůdy Humil
a Altenburský, nebo celoroční, vyséváme na volný chráněný
výsevní záhon, semenáčky zůstávají na záhoně až do výsadby, proto vyséváme řídce a rovnoměrně. Ředkvičky – vyséváme do volného pařeniště nebo na záhon do poloviny září
s půdou lehkou a humózní dosáhneme sklizňové zralosti do
podzimu. Použijeme druhy určené pro podzimní výsev. Polníček – kozlíček – nejpozději vyséváme do půli září pro jarní
sklizeň. Petrželka naťová + pažitka, vyséváme začátkem září
do květináčů, před mrazíky pak uklidíme do skleníků, pařníků
či domů a máme čerstvé po celou zimu. Sklízíme majoránku
z druhé sklizně, sušíme bylinky a zelené natě.
Ovocná zahrada: sklízíme jádroviny podle zralosti, ukládáme na lísky nejlépe v jedné vrstvě. Spadané nenecháváme
dlouho pod stromy, kazící se plody dáváme do sanační jámy
a zasypáváme prachovým páleným vápnem a zemí. Tato likvidace je velmi jednoduchá, a přesto vidíme tolik zkažených
plodů pohozených v lese, polích a volných plochách. Záhony
s jahodníkem okopeme, vyplejeme, odstraníme odplozené

SETKÁNÍ S ORNITOLOGEM
k revitalizované zeleni
za Rohožníkem
za plynovou stanicí u ulice Žlebské

pondělí 26. září od 16 hodin
Program:

Povídání o ptačích obyvatelích, kteří se v místě vyskytují
Vystoupení školního pěveckého sboru Sovičky
Soutěž pro děti
Pořádá Újezd nad Lesy: krajina pro život z.s., Jan Grünwald a MČ Praha 21

části a suché listy, přihnojíme a zalijeme, tím si zajistíme úrodu pro příští rok.
Okrasná zahrada: na záhonech odstraňujeme odkvetlé
letničky, které nám vyplňovaly prázdná místa. Září je doba
výsadby veškerých cibulovin, na sáčku je vždy vyznačena
hloubka výsadby i rozpon, a to respektujeme.
Pokojové rostliny, kaktusy, sukulenty, které letníme venku, před příchodem teplot blížící se nule odneseme do bezpečí. Také s nižšími teplotami snížíme zálivku. Do poloviny
září máme čas na přesazování pokojovek. Vše při přenášení
důkladně prohlédneme, abychom si nezanesli domů nebo
do zimních zahrad škůdce, např. molice, mšice a zejména
červce – bílé vatové polštářky.
O veškerých našich akcích budete informováni ve vývěsných skříňkách, stránkách ÚZ a zabezpečeném webu
https://kvetyujezda.ic.cz, kde je i obsáhlejší článek.
Výstava ovoce a zeleniny
Újezdští zahrádkáři tradičně každoročně ukončují svůj pěstitelský rok výstavou ovoce a zeleniny v prostorách klubového „Areálu snů“. Spoléháme na přízeň našich členů i občanů
obce a těšíme se na jejich výpěstky ve čtvrtek 6. 10. od 14 do
17 hodin. Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Praha 21 – Újezd nad Lesy
zve na výstavu

OVOCE A ZELENINA 2022

Příjem exponátů ve čtvrtek 6. 10. od 14-17 hod.
v 16 hod. bude odpovídat na dotazy a přednášet rostlinolékař Ing. Jiří
Špaňhel.
Každý je vítán.
Výstava se koná v prostorách klubového „Areálu snů“ –
Staroújezdská 495,
150 m od křižovatky směrem na Koloděje.
PROGRAM:

Pátek 7. 10. dopoledne 8-13 h. pro děti ze škol
Pátek 7. 10. od 13-17 hod. * zahájení a slavnostní odpoledne *
Sobota 8. 10. od 8-16 hod. po 16. hod. výdej exponátů
ZŠ a MŠ z Újezda každoročně obohacují naši výstavu prezentací dětských
prací, neboť ČZS vyhlašuje další ročník výtvarné soutěže na téma

KRÁSA A ZDRAVÍ ZE ZAHRÁDKY

Výstava se koná za podpory Úřadu městské části Praha 21 a Ministerstva
zemědělství ČR.
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MOŠTOVÁNÍ JABLEK
od 17. září 2022 do odvolání
každou sobotu od 8-11 hod.
Areál zahrádkářů
Staroújezdská 495
(150 m od křižovatky směrem na
Koloděje)
Kontakt: Ing. Dvořák,
281 971 928, 737 434 226
UPOZORNĚNÍ
Jablka o průměru nad 8 cm rozkrojte,
drtič je nepojme.
Moštování nad 200 kg jablek je nutno
předběžně dohodnout.

Autobus pomáhal dětem z Ukrajiny
Klub Autobus působí na Praze 21 už několik let. Věnuje se primárně práci s mladistvými v této lokalitě a zapojuje se i v komunitě. Ve spolupráci s újezdskou školou klub Autobus reagoval na nově příchozí žáky, kteří se do Česka dostali vlivem

událostí na Ukrajině za poslední tři měsíce. Pravidelně jsme
každé úterý docházeli do třídy, kde byly děti přibližně ve věku
od 6 do 13 let. Společné aktivity se zaměřovali na rozšiřování
slovní zásoby dětí, ale koneckonců i našich pracovníků. Považujeme to za důležité, protože děti jsou nebo v budoucnu budou integrovány do českých tříd a znalost jazyka pro ně bude
nevyhnutelná. S dětmi jsme tak například hledali a překládali
recepty typických jídel pro obě země nebo jsme se vydali po
památkách Prahy. Také jsme objevovali části Klánovického
lesa, aby děti věděly, kde mohou případně trávit svůj volný
čas. V neposlední řadě jsme se věnovali sportovním a herním aktivitám, zejména fotbalu, který byl u dětí velmi oblíben.
Se začátkem prázdnin nám spolupráce se třídou končí a my
tak děkujeme za možnost spolupráce a oceňujeme rychlou
reakci újezdské školy na vzniklé události.
Vendula Kunová

Na Cibulku nejen za kávou
SPCCH pořádal 23. 6. vycházku na Cibulku, kterou
počátkem 19. století založil biskup Leopold Leonard
Thun-Hohenstein. Viděli jsme spoustu zachovalých
a zajímavých památek. V bývalém zahradním
domku, dnešní hájovně, jsme byli pohoštěni kávou.
Usedlost Cibulka je v soukromých rukou a plánují tam
vybudovat sanatorium pro nemocné děti. Jako vždy
to bylo úžasné, velice děkujeme Mirce Branžovské za
krásný zážitek. Za všech 25 účastníků.
Růžena Řezáčová

ZO SPCCH Praha 21 zve na vycházku

Z JENERÁLKY, TICHOU ŠÁRKOU,
PO USEDLOSTECH A MOKŘADLECH
v úterý 20. září
Sraz: v 9.45 hod. na Bořislavce u turniketů metra
Doporučená doprava: vlakem z Klánovic v 8.55 hod. na Hl.
nádraží, metrem C, přestup na metro A (muzeum), výstupní
stanice Bořislavka
Upozornění: v údolí není možnost nákupu, proto svačinu
s sebou, případně koupit na Bořislavce, trasa cca 3 hodiny

Cvičení se SPCCH
cvičení pro kardiaky s prvky jógy
tělocvična školy v parku, vždy
v pondělí od 18 hod.
5. 9.-12. 12., tj.15x
tělocvična školy v Polesné ul.
vždy ve středu od 16 hod.
7. 9.-14. 12., tj.15x
cvičení na židlích
Polyfunkční dům,
vždy v úterý od 10 hod.
6. 9.-13. 12., tj. 15x
plavání a cvičení v bazénu
Wellness Kossuth
plavání vždy v úterý,
20. 9.-22. 11.,tj. 10x
plavání a cvičení vždy v pátek,
23. 9.-25.1 1., tj. 10x
zájemci, obraťte se na paní
Tomaidesovou, tel. 775 377 769
Tyto akce jsou podpořeny Úřadem
MČ Praha 21
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Pouliční festival podruhé v Újezdě
Třetí víkend v září propukne v České republice pouliční festival Zažít město jinak. Letos ve 162 lokalitách, z toho v Praze
na 108 místech! Rozhodli jsme se již podruhé, že i v Újezdě
nad Lesy chceme oživit veřejný prostor tímto způsobem.
Hlavním cílem této akce je propojit sousedy, místní firmy, dětské spolky a kroužky. Užít si veřejný prostor na maximum, dát
možnost všem, kteří chtějí ukázat svůj talent či čím se v Újezdě
zabývají a možná nadchnout pro svou činnost i ostatní?
Nač se můžete těšit letos? Na kulinářské dobroty od sousedů
i od místních profesionálů z oblasti gastronomie. Tu správnou energii dodají akci taneční vystoupení od Hectic Dance
Club, Shuffle Dance z Levelu, Hip hop od Radka Brusche, stepařské duo Otto a Valerie. Novinkou letošního ročníku bude
exhibice taekwondistů z Újezda nad Lesy či živá zvířátka a psí
restaurace od ZooShopPlus. Hudební produkci zajistí kapela
Univers z nedalekých Úval.
Přijďte s celou rodinou – pro děti připraví hry a workshopy
Mateřská školka Andělská a Victoria School. Můžete také zkusit své štěstí ve Hře o ceny! V rámci akce organizujeme také
bazárek oblečení, hraček, knih a sportovních potřeb. Chcete
se zúčastnit jako prodejce? Napište na email bazarek@ujezdkom.cz. Chtěli byste se festivalu aktivně účastnit jako dobrovolník nebo jako prodejce, máte dotazy? Napište nám na
info@ujezdkom.cz
Akce proběhne na Psím plácku (ulice Sudějovická a Hulická)
v sobotu 17. 9. od 12 do asi 18 hod.
Velmi si vážíme spolupráce s místními firmami, které se nás
rozhodly finačně podpořit a pokrýt náklady na akci – velké
DÍK společnostem ABAK (Ujezd.net), AW Cool, HS Advokátky
a Nadaci Via.
Více informací a aktualizovaný program sledujte na Facebooku
- Újezd Místo pro Život nebo na stránkách www.ujezdkom.cz
www.zazitmestojinak.cz Akce se pořádá pod záštitou neziskové organizace AutoMat. Těšíme se na Vás! Za organizační tým
Valerie Stulíková, Lenka Danielová, Pavel Dufek

Pozvánka na výlety

10. září
pořádáme výlet do Slatiňan. Zde prohlídka zámku, po obědě
Luže, Košumberk - kostel, park, lázně. Příspěvek účastníka
na dopravu 300 Kč, vstupy hradí KAS, jídlo účastník zájezdu.
Odjezd v 8 hod. od Lidlu (7,45 hod. z Blatova)
Zájemci se hlásí u paní Krajzingrové, tel.: 736 417 414
21. září
vyrazíme do Hostinného, kde je v muzeu expozice
antických památek. Cestou se zastavíme v Jičíně. Zde je
výstava starověkých památek Jičínska. A dáme si oběd.
Zajistili jsme výborného průvodce, pana dr. Titze, kterého
znáte z Újezdské akademie.
Odjezd v 8 hod. od Lidlu (7,45 hod. z Blatova)
Příspěvek účastníka na dopravu 300 Kč, vstupy hradí KAS,
oběd účastník.
Zájemci se hlásí u paní Krajzingrové.
5. října
pořádáme procházku Prahou s průvodkyní. Trasa od
Klemetina po Královské cestě na Staroměstské náměstí.
Sraz v 10 hod. u Filozofické fakulty - metro Staroměstská.
Odjezd ze stanice Újezd nad Lesy asi v 8.15 hod. (dle
jízdního řádu) busem 168 na Depo Hostivař, odtud metrem.
Sledujte plakáty.
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Není Písek jako Písek

Na našem červnovém výletu do Písku jsme si nejdříve
prohlédli sochy z písku, letos motivované typickými stavbami
českých a německých měst, se kterými Písek spolupracuje.
Komentovaná prohlídka začala u mostu z roku 1260.
Je nejstarší u nás a druhý nejstarší v Evropě. Další zastávky
byly pod hradem, u Křižíkovy elektrárny, podívali jsme se
na dům „U koulí“, kde žil Fráňa Šrámek a místo, kde stávala
Putimská brána. A závěr? Písek je krásné město a má svým
návštěvníkům co nabídnout. Po obědě nás čekala prohlídka
Píseckého hřebčince. Momumentální budova z roku 1902,
ve stájích krásní koně. Chov je zaměřen na chladnokrevníky
i teplokrevníky.
Na louce mezi dvěma rybníky u Sudoměře stojí od roku 1925
socha Jana Žižky z Trocnova od Emanuela Kodeta, vysoká
16 metrů. Připomíná bitvu, která se zde odehrála 25. 3. 1420
a ve které houfec husitů pod Žižkovým vedením zvítězil nad
přesilou královských vojáků. Vyfotili jsme se u Žižky a odjeli
do Kestřan. Horní tvrz, Dolní tvrz a barokní zámek: tři obytné
budovy na jednom pozemku patřící po staletí vždy jednomu
majiteli. Od roku 2002 má Horní tvrz svého majitele a ten se
jí rozhodl svépomocí a se skupinou nadšenců rekonstruovat.
Jde to pomalu, chybí finanční prostředky a pracovní síly. Zatím
jsou hotovy sklepy. Díky nadšení se určitě povede vrátit tvrzi
původní podobu. A to byl závěr dost náročného výletu. Bylo
horko, a na nás doléhala únava. Ale všechno jsme zvládli
a bohatší o spoustu dojmů jsme se vrátili domů.
Irena Krajzingrová

SPORT

Atleti v Sušici: trénink i zábava
Letošní soustředění proběhlo stejně jako v předchozích letech
poslední týden v červenci v lesoparku Luh na okraji města Sušice. Leží v lesnaté oblasti poblíž řeky Otavy. Náplní soustředění je
intenzivní lehkoatletický trénink spojený s pobytem v přírodě. I
s trenéry se nás sem letos sjelo téměř na osmdesát. Pro konání
tréninků máme k dispozici nově zrekonstruovaný atletický stadion v Sušici, v blízkosti ubytování.
Atleti byli rozděleni na skupinu závodní atletiky, která čítala další 4 podskupiny dle výkonnosti a věku a samostatně zde byla
skupina našich nejmladších – přípravky. Závodní skupina kromě
ranního výběhu měla denně třífázový trénink na stadionu. I naši
nejmladší, přípravka, nezaháleli, i když mají tréninkové jednotky
lehce zkráceny a mají v programu více táborových her.
Volný čas byl vyplněn formou her v lese, výletů po okolí či koupáním v Otavě a moderním aquaparku, kde závodní skupina
absolvovala závod v plavání a jízdě na tobogánu.
Úžasné prostředí nám nabízí možnosti pro nejrůznější soutěže
a hry. V letošním roce kromě tradičního Sušického víceboje byl
na programu turnaj v badmintonu, orientační běh a bojovka
plná vědomostních soutěží. Rovněž zde proběhla přednáška
o pravidlech atletiky.

Tradicí se stal čtvrteční závod ve výběhu na rozhlednu Svatobor, která se tyčí nad Sušicí. Soustředění zakončil závod ve
smíšených štafetách na 4x60 metrů, kde se kromě našich atletů zapojili do zápolení i trenéři. Počasí nám po celý týden přálo,
večer jsme si zazpívali při doprovodu kytar našich dorostenců
u ohně a už se všichni těšíme na následující rok. Za ŠSK Újezd
nad Lesy
Zuzana Olšanová

Nábor dětí do oddílu atletiky

ročníky 2012, 2013 a 2014 je nábor 5. 9., 8. 9. a 12. 9. v 17:00 hod.
ročníky 2015 a 2016 je nábor 5. 9., 8. 9. a 12. 9. v 16:00 hod. na atletickém stadionu u II. stupně ZŠ pod vedením
p. Radky Kohoutové.
Pro ročník 2011 a starší nábor neprobíhá – zájemci se mohou hlásit trenérce Zuzaně Olšanové
na email zuzana.olsanova@seznam.cz

Šachisté pořádají turnaj v piškvorkách
Máte doma šachistu a nevíte o tom? Šachy rozvíjí
logické myšlení, zodpovědnost za svá rozhodnutí
a spoustu dalších přínosných vlastností, to je všeobecně známo. Ale šachy nejsou hra, kterou by si
člověk mohl zahrát jen tak sám od sebe. Pokud šachy nehraje
někdo v rodině, je velmi málo pravděpodobné, že se bude
dítě této aktivitě věnovat již v útlém věku.
Ideální cestou, jak mladé talenty objevit, jsou piškvorky, protože vyžadují pro šachy důležitý způsob myšlení. Předvídat
tahy soupeře, jeho snahy eliminovat, a zároveň dosáhnout
svého cíle.

Cvičení TJ Sokol
V pondělí 5. září začíná cvičení žen pod vedením Líby Maškové (774 214 317) ve velké tělocvičně v ZŠ Masarykova v ulici
Polesná. Ve čtvrtek 8. září se na vás zase těší Iva Kleinhamplová (605 377 716), Jana Holubová (606 568 262) a Marcela
Sechterová (777 200 257).
V pátek 9. září začíná cvičení žáků
a žákyň (všeobecná průprava, hry)
s Hankou Carbochovou (723 770 572)
a Kájou Ploužkovou (734 494 757) od
17. do 18. hod. ve velké tělocvičně.
V pondělí 5. září pokračuje sportovní gymnastika pro dívky 1.-5.
třídy pod vedením Hanky Rosové
(777 025 822) a Stáni Babuškové
(777 865 591) od 15:30 do 19:30 hod.

Ve spolupráci s DumUm proto pořádáme turnaj
v piškvorkách ve velkém sále Polyfunkčního domu
v Újezdě, a to ve čtvrtek 15. 9. od 15 hod. Turnaj
je určen dětem ve věku 6–15 let a je zcela zdarma.
Na ty nejlepší čekají hodnotné ceny, které darovala Bambule.
Přihlášky prosíme na sachy.ujezd@seznam.cz nebo telefonicky 777 562 468.
Těšíme se, kdo se stane prvním zdejším přeborníkem v piškvorkách!
Za Šachový spolek Újezd nad Lesy
https://www.facebook.com/sachy.ujezd
Tomáš Velecký

Sportovní aktivity, které pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:
druh pohybu

den

hodina

tělocvična v ZŠ ulice Polesná

cvičení (aerobic,
pilates, posilování...)

pondělí

19,30 – velká tělocvična
20,30

volejbal ženy
(pokročilé)

středa

20,00 – velká tělocvična
21,00

cvičení (aerobic,
pilates, kalanetika,
posilování...)

čtvrtek

20,00 – malá tělocvična
21,00

v malé tělocvičně.
Cvičení probíhají za finanční podpory MČ Praha 21 a Národní sportovní agentury.
Těšíme se na vaši návštěvu. Přijďte mezi nás! Za TJ Sokol
Újezd nad Lesy

Líba Mašková
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Když na fotbal, tak v sobotu
Příznivci újezdského fotbalu, sezóna 2022/2023
je tady! Po krátké letní přestávce opět naše týmy
mužů vybíhají na zelené trávníky, aby vám mohly
rozdávat fotbalovou radost. Pojďme se v následujících řádcích podívat, jaké změny u mužských týmů
nastaly a jak jsou připraveny do nového ročníku.
A-tým se v letní přípravě představil ve čtyřech utkáních s týmy z Prahy a jejího okolí. V prvním utkání
jsme sehráli vyrovnaný zápas se Slivencem, který
jsme nakonec prohráli nejtěsnějším možným rozdílem. Ve druhém zápase jsme si vyšlápli na tým
z Čelákovic a připsali si zasloužené vítězství. V další
dvou přípravných utkáních jsme nestačili na pražská mužstva z Libuše a Střešovic, které důrazně
prověřili naší připravenost do sezóny.
A-tým loni bohužel sestoupil z pražského přeboru
a letos bude hrát I. A třídu. Všichni však věří, že
se brzy opět do nejvyšší pražské soutěže vrátíme.
Naše rezerva v loňském ročníku řešila hlubokou
krizi s počtem hráčů. Dlouho se nevědělo, jestli
B-tým vůbec přežije, aby nastoupil do letošní sezóny. Nakonec padlo rozhodnutí o setrvání v I. B
třídě a doplnění kádru převážně mladými hráči
z dorostu. Z toho důvodu B-tým odehrál pouze
jediné přípravní utkání, v němž si připsal porážku
na hřišti Jevan.
Kádr však doznal řadu změn. Nově přišli: Luboš
Šedivý – záložník (Aritma), Jakub Záruba – útočník
(Horní Jiřetín), Ondřej Valenta – záložník (Německo), Jan Žákovský – záložník (návrat z USA), Jan
Lukeš – brankář (Kbely), Matěj Šebesta – útočník
(Klánovice). Naopak odešli: Tomáš Duka (Královice), Jan Heteš (Uhříněves), Matyáš Koryta (Dolní
Počernice), Jiří Zamazal (Pšovka Mělník).
Zároveň se s novou sezónou mění i časy domácích zápasů obou mužských týmů. A-tým se bude těšit na vaši podporu v sobotní dopoledne od
10:45. B-tým následně naváže domácími zápasy
od 14:30. Přijďte si užít fotbalové soboty na hřiště,
těšíme se na vás!
Na závěr přichází také dobrá zpráva z újezdského
zázemí. Již velmi dlouho je v plánu rekonstrukce střechy našich kabin, která je dlouhodobě ve
špatném stavu. Díky spolupráci s městskou částí
v čele s panem starostou se vyhlížená oprava nyní
blíží k realizaci. Děkujeme! Za újezdské forbalisty
Daniel Podlipný

Rozpisy zápasů mužů – podzim 2022
Muži A - I.A třída skupina A
Den

Datum

sobota

Čas

Soupeř

Výsledek

6.8.

10:45 SK Třeboradice

0-5

neděle

14.8.

17:00 FC Tempo Praha B

4-6

sobota

20.8.

10:45 SC Xaverov Horní Počernice

1-1

sobota

27.8.

10:45 FK Union Strašnice

sobota

3.9.

10:15 FC Háje Jižní Město

sobota

10.9.

10:45 TJ Březiněves

středa

14.9.

17:00 Spoje Praha

sobota

17.9.

10:30 SK Union Vršovice

sobota

24.9.

10:45 TJ Kyje Praha 14

sobota

1.10.

10:30 TJ Praga

sobota

8.10.

10:45 SK Viktoria Štěrboholy

neděle

16.10.

15:30 SK Ďáblice

sobota

22.10.

10:45 FK Čechie Dubeč

pátek

28.10.

14:30 SK Dolní Chabry

sobota

5.11.

10:45 Sokol Dolní Počernice

sobota

12.11.

14:00 SK Slovan Kunratice

Muži B - I.B třída skupina B
Den

Datum

Čas

sobota

6.8.

14:00

Soupeř
Partisan Prague F.C.

Výsledek
2-3

sobota

13.8.

14:30

SK Ďáblice B

1-6

sobota

20.8.

13:00

Sokol Kolovraty

0-4

sobota

27.8.

14:30

FC Háje Jižní Město B

neděle

4.9.

17:00

SK Hostivař

sobota

10.9.

14:30

TJ SK Satalice

sobota

17.9.

16:30

FK Vinoř 1928

sobota

24.9.

14:30

FK Klánovice

neděle

2.10.

16:00

ČAFC Praha B

sobota

8.10.

14:30

Spartak Hrdlořezy

neděle

16.10.

18:00

SK Junior Praha 1960

sobota

22.10.

14:30

TJ Slovan Bohnice

neděle

30.10.

17:00

SK Újezd Praha 4 B

sobota

5.11.

14:00

Jižní Město Chodov

sobota

12.11.

13:30

SK Čechie Uhříněves B

Teskahor pohár. Tučně vyznačeny jsou domácí zápasy

Nábor do volejbalového oddílu SK J

KY

Přijímáme děvčata ročníku 2012 a starší do přípravky a na doplnění soutěžních družstev žákyň a kadetek
Tréninky přípravky se konají ve středu od 16:00-17:00 a v pátek 15:00-16:00 hod. ve sportovní hale v Běchovicích, Richterova 536.
Soutěžní družstva trénují v tělocvičně ZŠ Polesná a na antukovém hřišti ve sportovním areálu Veletovská/Kácovská
Kontakt: Petr Plzenský; Barbora Plzenská; www.joky.cz
tel: 720 953 240; 777 636 210; plzenskyp@seznam.cz; plzenskab@seznam.cz
Činnost sportovního klubu je finančně podporována:
Grantový systém MČ Praha 21, Praha Běchovice, Hl. m. Praha „Praha sportovní“, Pražský volejbalový svaz
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Taekwondisté podvacáté na soustředění
Na konci července proběhlo jubilejní 20. soustředění újezdských taekwondistů, které se uskutečnilo již po 12. v Malých
Svatoňovicích. Jak pro cvičence, tak pro trenéry, kterých bylo
letos dohromady přes 80, se jednalo o týden plný dřiny, ale
hlavně nekončící zábavy.
Důležitou součástí soustředění je kondiční příprava, jenž zahrnuje i atletické a posilovací tréninky. Závodníci v kyorugi
(zápas) se zaměřovali na práci na jedné noze, zápasovou vytrvalost, ale hlavně na vštípení nových pravidel. Kolegové na
poomsae (sestavy) se věnovali dynamice a síle v technikách
rukou a nohou.
Kromě toho v průběhu soustředění probíhala příprava na
zkoušky. Ty se uskutečnily na závěr celého týdne. Po jejich
skončení jsme mezi sebou přivítali dva nové majitele černých
pásků – Kačku Švejdovou a Matěje Jirsu.
Teď ale už k té zábavnější části. Děti v rámci soustředění mají
„celotáborovou“ hru. Letos byla plná tajů a až do poslední

chvíle nebylo jasné, kdo je klaďas a kdo záporák. Země byla zničena a kangsimáci se snažili zachránit lidskou rasu tím,
že osídlí novou planetu. Jenže to neměli tak lehké. Posádka
jejich vesmírné lodi s nimi měla jiné plány. Kangsimáci se
museli vzbouřit a převzít velení. Vše úspěšně zvládli a vypluli
vstříc lepším zítřkům.
Kromě této hlavní hry se uskutečnily dva táboráky, během
kterých se opékají buřty a zpívají se nejen tradiční písničky,
ale i ty z naší vlastní tvorby. Po jednom z táboráků se uskutečnila i bojovka, během které bylo nutno prokázat svou statečnost.
Na závěr bychom rádi poděkovali našim sponzorům – generálnímu partnerovi společnosti Abak, provozovateli sítě
ujezd.net, a hlavnímu partnerovi Obchodní akademii a Obchodnímu institutu Praha, kteří naši činnost dlouhodobě
podporují. Za Kangsim Dojang
Marek Doxanský

Exhibice újezdského taekwondo
Zajímají tě bojová umění? Chtěl by sis nějaké vyzkoušet, ale
nevíš, co od nich čekat? Nebo jen máš rád dobrou show?
Jestli jsi na některou z otázek odpověděl „ano“, tak exhibice
Kangsim Dojang je přesně pro tebe.
Kdy a kam mám přijít?
Exhibice se koná v pátek 9. září od 17:00 ve skateparku (multifunkční hřiště vedle 1. stupně Masarykovy základní školy)
v rámci akce Dny zdraví.

WWW.KANGSIM.CZ

Co uvidíte? Během exhibice uvidíš všechny složky taekwondo. Od sestav, kopání do lap a zápasu, přes sebeobranu,
zbraně nunchaku a tyč, po přerážení desek a stavebního
materiálu ytong. K tomu přidáme i sestavy na hudbu a další
husté věci, které ale teď nebudeme prozrazovat.
Navíc by to nebyl Kangsim, kdyby opět nepřišel s něčím novým a velkolepým. Pokud jsi tedy na naší exhibici už někdy
byl, nezoufej a přijď se opět podívat!
Co když tě taekwondo zaujme a chtěl bys ho dělat pravidelně?
Nábor pro děti od 6 do 8 let je stále otevřený. Jejich trénink
je každou středu od 15:00 h do 16:00 h. Registrace je možná na našich webových stránkách www.kangsim.cz. Pro více
dotazů:
sekretariat@kangsim.cz, tel.: 776 025 258
Budeš tam? My ano!
Kateřina Skotnicová

INZERCE

Jazykové kurzy
pro každého
Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice:
13., 15., 19., 21.9. 2022 vždy 17-19h
TAEKWONDO

Újezd nad Lesy

multifunkční hřiště

V rámci Dnů zdraví pořádá mč praha 21

KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI
ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,
FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA,
DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

9.9.2022

začátek v 17:00

tel.: 733 392 675 www.deltaschool.cz
DELTASCHOOL@LTITEK.COM
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SOUSEDÉ

Mladé Běchovice
– setkání generací
Startovní listina 57. ročníku Mladých Běchovic se každým
dnem rozšiřuje o další jména. Závodníci se přihlašují
nejen z našeho okolí, ale čím dál častěji se objevují místa
velmi vzdálená. Není divu, vždyť se o „Běchovicích“ mluví
jako o nejstarším silničním běhu na světě – tak kdo by
si nechtěl vyzkoušet jejich, o osmdesát let mladšího
potomka.
Tradičně největší zájem je o kategorii chlapců a děvčat,
narozených v letech 2015–2016. Utkají se na vzdálenosti
200 metrů a jejich závod začíná přesně v poledne. Jako
první se v devět hodin na nejdelší trať Mladých Běchovic

a Kocinar

(Vamos vaří - jdeme vařit)

!

!

Další ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš družstev
amatérů i profesionálů.
Bude vyhlášena cena odborné poroty a cena veřejnosti.

vydá dorost. Necelých šest minut jim trvá zvládnutí tratě
dlouhé 1300 metrů. Následují starty žactva na 500, 600,
830 a 1000 metrů.
Nejvíc sledovanou však zůstává kategorie Běžeckých
nadějí, které se narodily v letech 2020 a 2021. Na trať
dlouhou 50 metrů se v doprovodu rodičů vydají v 10:40. Ti
o rok starší už běží 60 metrů a rodiče je mohou doprovodit
pouze na start, stejně tak jako závodníky narozené v roce
2018, kteří se utkají na vzdálenost 70 metrů.
Mladé Běchovice jsou srdeční záležitostí pro mnoho
místních i těch, kteří Běchovice již opustili. V sobotu
17. září 2022 se na fotbalovém hřišti setká opět několik
generací. Ti, kteří závodili v prvních ročnících se nyní podílí
jako pořadatelé, případně fandí svým vnukům. Rodiče –
závodníci – přivádějí své děti, které si prvně poměří síly se
svými vrstevníky.
Je tu ale také velká skupina dobrovolníků, která sice závod
neběžela, ale každoročně přijde pomoct s organizací.
Předem jim, hasičům, rozhodčím, sponzorům a všem,
kteří se na závodech podílejí za vytrvalost děkuji.
Jan Jech

Kultura v okolí
FILM
čtvrtek 15. září, 19:30 hod.
Slovo (ČR 2022, režie: Beata Parkanová)
KC Nová Beseda Klánovice
pátek 16. září, 19 hod.
Planeta Praha (ČR 2022, rež.: Jan Hošek)
sál Kvapík u Antošů, Jirny
čtvrtek 22. září, 19:30 hod.
Indián (ČR 2022, rež.: Tomáš Svoboda)
KC Nová Beseda Klánovice
KONCERT
čtvrtek 15. září, 19 hod.
Koncert filmové hudby II
Zámecký park Dolní Počernice
neděle 18. září, 17 hod.
varhanní koncert Vladimíra Roubala
kostel Povýšení sv. Kříže v Kolodějích

10.9. od 11 hod
náměs v Úvalech
Hospoda NA DOBRÉM MÍSTĚ
Tým Vamosu vaří guláš, přijďte nás podpořit
hladový rozhodně neodejdete

spolek pro zážitky
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pátek 30. září, 20 hod.
Robert Balzar Trio
KC Nová Beseda Klánovice
SPORT
sobota 17. září, od 15 hod.
5. ročník Jirenského běhu na vrchol,
více na www.ziji.cz
OBECNÍ AKCE
sobota 17. září, od 12 hod.
Slavnosti vína,
Stará pošta v Běchovicích,
Program na praha-bechovice.cz

INZERCE

Úřad MČ Praha 21 pronajme
Reklamní plocha

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.

Prodejna

Nebytový prostor o výměře 15,7 m ,
prodejna nepotravinářského charakteru.
Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.
2

Bližší info: Jaroslava Bendová,
tel. 281 012 982,
jaroslava.bendova@praha21.cz

Tady mohla být
vaše inzerce
již od 363 Kč
více info na
www.praha21.cz/informace/
prijem-inzerce
PŘIJMEME
nejlépe na poloviční úvazek nebo na brigádu
šikovnou paní, pána, studentku, studenta,
slečnu, maminku na mateřské dovolené jako
PRODAVAČKU / FLORISTKU
Požadujeme radost k tomuto oboru, nejlépe
dvouletou praxi v květinářství, ale můžeme
i zaučit.
Dobré platové podmínky.
Prosím, jen vážní zájemci o práci.
Volejte pro další informace a domluvu na
zkoušku na obchodě na tel. 608 982 711
(můžete i napsat na Messenger nebo WhatsApp).
Děkujeme predem Všem za nabídku.

www.kvetiny-jasmin.cz
Měníme provozní dobu
na letní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2022
Po-Pá 9-18 hod.
So 9-17 hod.
Ne ZAVŘENO, všechny svátky 9-17 hod.
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Mgr. Renata Prihoda, advokátka,

zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní
dokumentace, nemovitosti, insolvence, rodinné právo
(rozvody, jmění manželů, děti), obchodní společnosti.

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
Hodinový manžel aneb zručná
pomoc pro Vaši domácnost
(po dohodě možno i o víkendu)
tel.775 250 169
email: vavrapetr1@seznam.cz
http://www.hodinovymanzel.info

tel.: 606 900 600
Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT

Likvidace autovraků všech značek
Pneuservis bez čekání

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00
SO:
09.00–13.00

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY

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

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

od července opět v provozu

PEDIKÚRA
Zuzana Traški tel. 736 434 439

traskizuz@seznam.cz
Kosmetický salon Věra
(Zdrav.střed. Rohožník, vchod vedle Optiky)
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Naučím Vás domluvit se

ANGLICKY
malé i velké
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
www.anglictina-u-vas.cz

tel. 775 95 00 98

OLFEN CZ s.r.o.
REALIZACE PŘÍPOJEK –
VODOVODU
KANALIZACE
PLYNU
ELEKTRIKY
LIKVIDACE DEŠŤOVÉ VODY –
BETONOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY
PLASTOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY
VSAKOVACÍ JÍMKY
REALIZACE ZÁKLADOVÝCH DESEK PRO RD

Od pondělí do soboty nabízíme:
čerstvá a uzená masa
výrobky vlastní, i okolních výrobců.

Skvělá jídla již od 7 do 18 hodin!
Řeznictví uzenářství s jídelnou Na Obušku

ohodnoťte nás hvězdičkou
nebo napište recenzi na Google.

REALIZACE ZÁMKOVÝCH DLAŽEB A PLOTŮ

Malešovská 1652, Praha 9
Újezd nad Lesy
190 16
Objekt Albert, naproti MŠ

www.olfencz.cz
adam.pracovni@gmail.com

tel. 774 121 837, 602 403 225

ŠESTAJOVICKÉ

VAŠI FARMÁŘI

13

JIŽ

LET

S VÁMI

KAŽDOU SOBOTU
OD BŘEZNA
DO VÁNOC
8 -12 HODIN

PIVOBRANÍ
SOBOTA 10. 9. 2022
14:00 – 22:00

TRH
V ALEJI

ULICE TYRŠOVA

• ŠESTAJOVICKÁ ALEJ •
(AKCE NAVAZUJE NA SOBOTNÍ FARMÁŘSKÝ TRH)

K TANCI I POSLECHU ZAHRAJE:

RIVERSTARS

SKUPINA AURA S KAROLÍNOU ČÍŽKOVOU
ALEXEJ BYČEK – PIANO, ZPĚV

ŠESTAJOVICE
ULICE TYRŠOVA

• ŠIROKÝ VÝBĚR LOKÁLNÍCH PIV A VÍN •
• GRILOVANÉ SPECIALITY •
• DĚTSKÝ WORKSHOP,
DOPROVODNÝ PRODEJ •

ŠESTAJOVICE

OBEC ŠESTAJOVICE

VSTUPNÉ: 50 KČ
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cena 28.490.000,-Kč

Rodinné
bydlení
U trativodu

Ceny od
19.990.000,-Kč

www.utrativodu-klanovice.cz

PRODEJ – luxusní RD 5+kk s garáží a krytým
bazénem, nádherná zahrada,
podlahová plocha 254 m2,
pozemek celkem 647 m2,
Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
Á
PROD

NO

PRODEJ – ŘRD s dispozicí 5+kk/G, podlahová plocha 120 m2, pozemek celkem
166 m2, ul. Na Nové silnici, P 9-H. Počernice

cena 5.990.000,-Kč

DOPRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz

PRONÁJEM – zcela
nový modulární dům
3+kk, podlahová plocha
63 m2, terasa 19 m2,
udržovaná zahrada,
pozemek 680 m2,
ul. Martinů, Šestajovice.

PRONAJATO

PRODEJ - hezký a slunný byt 3+kk/
komora/lodžie + sklep, podlahová plocha
69 m2, Třebešovská ul., P9-Horní Počernice

PRODEJ RD, kolaudujeme !
poslední 2 domy 6+kk typu F
s pozemky 475 a 494m2

k nastěhování 10/2022
ul. U pole, Šestajovice
Ceny
od 15.990.000,-Kč

