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Milí sousedé,

vždy jsem Vám přál pevné zdraví a netušil jsem, 
jak toto mé upřímné přání brzy dostane mnohem 
větší a hlubší význam. Prožíváme dobu, která změní 
životy většiny z nás. Dobu, kdy najednou přišla řada 
omezení, nejistoty, strachu a místy i paniky. Je tu 
něco, na co jsme nebyli připraveni a co nás všechny 
zaskočilo. Pandemie viru, který propukl v Číně a který 
se díky možnosti cestovat na dlouhé vzdálenosti za 

krátký čas rozšířil do celé Evropy. S napětím sledujeme narůstající počet 
nakažených a rozšiřující se omezení našich běžných životů. Dostávám celou 
řadu dotazů především od Vás, starších spoluobčanů, kteří mi vystrašeni 
zpravodajstvím píšete v obavě, že na to zůstanete sami, a často také že 
nemáte tolik potřebnou roušku či jiné prostředky. Ujišťuji Vás, že jsme tu 
pro Vás a nenecháme Vás v tom samotné. Zřídili jsme společně s kolegy 
kontaktní email, kam můžete všichni psát. Dále telefonní čísla, která najdete 
na letáčku, který jsme pro Vás roznesli do schránek a  případně další 
informace naleznete uvnitř tohoto čísla ÚZ. Neváhejte nás kontaktovat, 
pomůžeme nejen Vám, ale všem, kteří se dostanou do složité situace. I když 
je momentálně nedostatek ochranných pomůcek, desinfekce a  dalšího 
materiálu, snažíme se vše shánět, kde to jen jde. Jsem nadšený, jak 
nedostatek roušek na obličej řeší občané domácí výrobou, o kterou se často 
podělí s těmi, co to nezvládají a já jim za to velmi děkuji. Těší mě, že se lidé 
dokážou opět na nějaký čas semknout, když jde o vážnou věc. Škoda jen, že 
to časem vždy pomine. A tato pandemie prostě vážná je, a to bez diskuze. 
Chtěl bych tímto tedy poděkovat všem, kteří jsou v první linii a kteří mají 
můj absolutní respekt. Ať už jsou to zaměstnanci našeho odboru sociálních 
věcí, terénní pracovníci, naši dobrovolní hasiči či členové krizového štábu, 
členové skautů, učitelé ze školek a řada dalších dobrovolníků. Velký dík 
patří také našim lékařům, zdravotníkům a v neposlední řadě Vám všem, 
kteří pomáháte druhým a dobrovolně se zapojujete do spolupráce. Prostě 
to zvládneme! 
Nejen tato doba ukazuje, jak důležité jsou aktuální informace. Připravujeme 
proto pro Vás novou aplikaci pro lepší informovanost o dění v našem Újezdě. 
Brzy Vás s ní seznámíme.
Současná doba bohužel také znemožňuje konání společenských akcí, 
které se bohužel musí rušit. Věřím, že až se situace zlepší, vše si společně 
vynahradíme. 
Běh úřadu a naše činnost pokračuje samozřejmě dále. Operativně jsme 
přizpůsobili chod úřadu vzhledem k nastalé situaci a radní jsou nyní schopni 
jednat i pomocí moderních technologií, kdy jsme v neustálém kontaktu. 
Vzhledem k situaci, v níž jsou mé priority nyní logicky jinde, nestihl jsem 
do sloupku zastupitele odpovědět na položenou otázku ohledně dopravy 
a jednosměrek. Dovolím si tedy krátce zde. Jednosměrky nepřinesly efekt, 
s kterým byly patrně koncipovány. Jejich osazení považuji za nešťastné. 
Preferuji jejich zrušení tak, aby bylo vše vráceno do stavu před tímto 
experimentem, ale s přihlédnutím k místům, která doznala dopravních 
změn za ty roky a je třeba je zohlednit. Zároveň preferuji urychlení výstavby 
přeložky I/12 a vybudování kompenzačních opatření jejího dopadu na Újezd. 
Přeji mnoho sil a držte se, milí sousedé, jsme v tom s Vámi.

Váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Vzhledem k situaci bychom vás nejprve 
rádi informovali, že na úřadě díky odbo-
ru sociálních služeb funguje koordinační 
centrum, které každý den aktualizuje se-
znam dobrovolníků a následně řeší vše 
potřebné podle situace - šití a distribuci 
roušek, nákupy pro seniory, zajištění stra-
vování a podobné služby. Jistě je pro řadu 
z vás důležitá zpráva, že se nemusíte bát 
případné penalizace za opožděné platby 
za místní poplatky u těch poplatků, kte-
ré mají být zaplaceny do konce března. 
Rada také na základě žádosti Magistrátu 
hl. m. Prahy schválila zřízení dětské sku-
piny pro péči o děti, jejichž rodiče jsou za-
městnanci bezpečnostních sborů, obecní 
policie, poskytovatelů zdravotních služeb 
a orgánů ochrany veřejného zdraví. Ob-
sazení dětské skupiny řeší Odbor školství 
Magistrátu hl. m. Prahy.  
Ještě než jsme všichni začali řešit situaci 
spojenou s nemocí způsobenou virem 
Covid-19, věnovala se rada obvyklé čin-
nosti. Sem patří schválení výběrového ří-
zení na dodavatele rekonstrukce tělocvi-
čen na II. stupni ZŠ, na kterou jsme získali 
loni finance. A již teď můžeme napsat, že 
nám Zastupitelstvo hl. m. Prahy pone-
chalo tuto dotaci i pro letošek. Věříme, že 
během prázdnin dojde k rekonstrukci tě-
locvičen a žáci tak získají příjemnější pro-
středí pro tělocvik a volnočasové aktivity.
Bohužel bylo na úřad doručeno odstou-
pení od smlouvy na instalaci automatu 
na kávu z října 2019, který byl umístěn 
v přízemí budovy. Stalo se tak na základě 
malého odběru kávy. Rada vzala na vědo-
mí vyhodnocení Plánu zlepšování proce-
su místní Agendy pro rok 2019 a zároveň 
schválila Plán zlepšování procesu MA21 
pro rok 2020. Rada také schválila přijetí 
účelových dotací na knihovnu, na pečo-
vatelskou službu a na výkon pěstounské 
péče. 
MČ letos opět připravovala Den Země, na 
nějž se podařilo dohodnout finanční dary 
od České spořitelny a pekařství Kollinger. 
Rada proto schválila tyto darovací smlou-
vy. Bohužel se Den Země v plánovaném 
termínu neuskuteční. 
Na začátku března byla zkolaudována 
nová hasičská zbrojnice, naši hasiči tak 
konečně budou mít adekvátní zázemí. 
Zároveň se nám podařilo dojednat i bez-
úplatný převod vozidla od Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy. Rada 
proto schválila smlouvu o tomto převo-
du. Naši dobrovolní hasiči tak získají ne-
jen novou budovu, ale i techniku, která 
jim tak chyběla.  

Na shledanou u zpráv z rady v lepších 
časech, pevné zdraví všem.  

Rada MČ Praha 21
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Současné dny nejsou jednoduché pro nikoho z nás. Složité jsou i pro 
náš úřad, který nemůžeme zavřít a odejít na „homeoffice“. V současné 
chvíli je prioritou zajistit jeho chod, chod městské části a postarat se 
o ty, kteří jsou nejvíce ohroženi. Provedli jsme taková opatření, aby úřad 
dál poskytoval základní úřední služby a městská část fungovala a záro-
veň jsme alespoň částečně chránili naše zaměstnance. Jedním z opatře-
ní je zavedení dvousměnného provozu tak, aby v případě potřeby byla 
schopna fungovat alespoň „druhá“ parta. Krizové plány pro tuto situaci 
nejsou, občas máme na rozhodnutí minuty. Nikdo z nás takové situace 
nezažil. Věřte, že to nikdo z nich nemá lehké. Chci moc poděkovat všem 
našim zaměstnancům za jejich přístup k práci. Jsem na ně pyšná, jak se 
s touto krizovou situací perou. Chci ale také poděkovat vám všem za to, 
že s pochopením respektujete opatření, která jsme na radnici nastavili. 
My se „jen“ snažíme vás v tom nenechat. Doufejme, že si brzy všich-
ni vydechneme a budeme se moct vrátit ke své práci. Pokud chcete 
mít aktuální informace, sledujte web www.praha21.cz a také Facebook 
městské části. Pevné zdraví!

Šárka Zátková, 
tajemnice 

Zprávy z úřadu

V pondělí 16. 3. proběhlo jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Přestože 
vláda zpřísnila další opatření v souvislosti s pandemií a byla dovoleno 
konání akcí pouze s účastí do 30 osob, zasedání zastupitelstva - dle me-
todiky ministerstva vnitra - proběhnout mohlo. Nařízení se totiž na ko-
nání zastupitelstva nevztahuje. Metodika dodává, že zasedání by mělo 
být zrušeno, pokud se neprobírají nezbytné body. Což ovšem nebyl náš 
případ, protože MČ musí řešit zejména finanční záležitosti bez ohledu 
na vzniklou situaci.
Úřad proto připravil řadu bezpečnostních opatření. Pro veřejnost byl 
vyčleněn samostatný prostor tak, aby nebylo na jednom místě více jak 
30 lidí s tím, že možnost vystoupení na zastupitelstvu díky technice sa-
mozřejmě zůstala. Ze zaměstnanců byli mimořádně přítomni jen ti, kteří 
zajišťují řádný chod zastupitelstva a vedoucí odborů, jichž se týkaly pro-
jednávané body. 
Nejzásadnějším bodem jednání byla především změna rozpočtu městské 
části na rok 2020, který byl schválen loni v prosinci. Získali jsme totiž další 
finanční prostředky, o něž jsme žádali již na podzim. Konkrétně se jedná 
o 2 170 000 Kč na dokrytí nákladů spojených se stavebním řízení přelož-
ky I/12, které je vedeno na našem stavebním úřadě. Ty bylo potřeba do 
schváleného rozpočtu promítnout.  
Dále bylo zastupitelstvo informováno o provedených rozpočtových opat-
řeních za minulé období. 
Dalším bodem byla úprava oprávnění rady k provádění rozpočtových 
opatření, a to na základě zkušeností a doporučení zástupců auditu ma-
gistrátu. Dosud byla rada oprávněna učinit rozpočtová opatření do výše 
4 mil. Kč a poté jí mohl být tento limit znovu navýšen. Nově je rada limito-
vána provedením rozpočtového opatření jen do maximální výše 2,5 mil. 
na jednotlivé opatření. 
Vzhledem k povinnosti schválit účetní závěrku do konce června zastu-
pitelstvo schválilo výbor pro schvalování účetní závěrky. Dále bylo pro-
jednáno plnění rozpočtu za rok 2019, které je dostupné na webových 
stránkách MČ. 
Na závěr jednání byl projednán návrh na změnu územního plánu v ob-
lasti pole od Blatovského rybníka směrem do Běchovic. Návrh byl odsou-
hlasen, aby v budoucnosti v této oblasti mohla být vybudována sportovní 
a rekreační plocha s přírodním koupalištěm. Jedná se o společný záměr 
s MČ Praha - Běchovice, jejíž zastupitelstvo již také změnu územního plá-
nu dotčeného území podpořilo. 
Více o tomto záměru se dozvíte na str. 24.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

O čem jednalo zastupitelstvo
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Vážení čtenáři,

vzhledem k mimořádným 
okol nostem v souvislosti 
s  bojem proti koronaviru 
se naplánované společen-
ské akce v průběhu dubna 
pravděpodobně neusku-
teční. Pevně ale věříme, že 
počátek  května bude op-
timističtější a  tvrdá vlád-
ní opatření poleví. Proto 
v přehledu naleznete akce, 
které by se v  tomto termí-
nu měly konat.
Sledujte, prosím, aktuali-
zovaný kalendář na webu 
www.praha21.cz

2. května
Stavění májky,
viz pozvánka na str. 2

5. května
Oslavy 75. výročí 
osvobození,
kompletní program 
na str. 5

16. května
Oujezd Open
prpozice na str. 13

Kalendárium na duben

Ráda bych dnes poděkovala všem, kteří se v dnešní situaci snaží pomáhat. Poděková-
ní směřuje především k zaměstnancům sociálního odboru školství, hasičům, klukům 
z údržby a vám všem ostatním, kteří do toho jdete s námi. Zároveň chci poděkovat 
všem dobrovolníkům, kteří se nám hlásí a pomáhají se šitím roušek a s nákupy pro 
seniory. Díky vám se již začaly rozdávat roušky těm nejpotřebnějším. Nadále aktuali-
zujeme seznam dobrovolníků, kteří nám nabízí svou pomoc. Obávám se, že ji budeme 
velmi potřebovat. Radnice ze své pozice musí stát v čele, zvládnout to však můžeme 
jen spojením sil. Odložme proto sousedské půtky.  Na závěr chci apelovat na naše 
starší spoluobčany – držte se doporučení, zůstaňte doma, a hlavně se nebojte požádat 
o pomoc. Teď totiž není čas na hrdinství. 
Užitečné kontakty a rady najdete na str. 7.  

Kristýna Kopecká, 
místostarostka

Nebojte se požádat o pomoc

               Úřad Městské části Praha 21 Vás srdečně zve na slavnostní připomenutí         

                           75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI 
                                            V úterý 5. května 2020 od 16 hod. 

Místo konání: divadelní sál Masarykovy základní školy, Staroklánovická 230 

Program oslav: 

 16:00  sraz před ÚMČ Praha 21 – odjezd na místní hřbitov 
 16:15 – 16:30 uctění památky padlých na místním hřbitově 
 16:45  položení věnce k bustě generála Stanislava Krause, 

 přesun do divadelního sálu Masarykovy ZŠ, vchod z ulice Čentická 
 17:00 – 18:00 hlavní program v divadelním sále Masarykovy ZŠ 

 státní hymna 
 úvodní slovo pana starosty 
 projev pana plk. v. v. Ing. Jana Vondráčka a plk. v. v. Ing. Emila Kulfánka 
 hudební vystoupení 
 úvodní slovo k zahájení výstavy v Újezdském muzeu 

                                                              Všichni jste srdečně zváni!                                                         

                                                                                                                                                                                                                                Milan Samec 
                                                                                                                                                                                                                 starosta MČ Praha 21   

Upozorňujeme, že akce může být s ohledem na nařízení vlády zrušena! 

 

V březnovém ÚZ jsem vás pozvala, abyste se přidali k celostátní akci „Ukliďme Česko“, 
která měla proběhnout 4. dubna. S přihlédnutím k současné tíživé situaci v naší ze-
mi se akce zaregistrované na www.uklidmecesko.cz po dobu trvání nouzového stavu 
a karantény nemohou uskutečnit. Ruší se tím bohužel i naše plánovaná akce, kterou 
jsme se chtěli připojit k výzvě Ukliďme Česko a provést jarní úklid v naší městské části. 
Konání úklidových akcí je do ukončení stavu nouze pozastaveno. Až se situace uklidní, 
bude možné plánované a dříve zaregistrované akce přesunout na nové termíny. S nej-
větší pravděpodobností budete informováni o úklidu naší městské části nikoliv jako 
o „jarním úklidu“, ale o „podzimním úklidu“, neboť celostátní akce „Ukliďme Česko“ 
se zřejmě přesune do podzimních měsíců. Děkuji všem spolkům, politickým stranám 
a občanům za podporu a ochotu se této akce zúčastnit a doufám, že změna termínu 

neochromí vaši snahu vylepšit životní prostředí v naší 
městské části úklidem, když ne jarním, tedy podzimním. 

Hana Pelčáková,
radní pro životní prostředí  

Úklid bude 
asi až na podzim



Chcete se podílet na podobě Újezdu nad Lesy?  
Navrhněte svůj projekt! 

Hlasujte pro svůj projekt!

Až za 400 000 Kč můžeme zrealizovat projekty, které

mohou změnit Újezd nad Lesy. Návrhy lze podávat 

od 2. března do 30. dubna 2020

http://praha21.cz/ projekty/participativni-rozpocet 

https://participace.mobilnirozhlas.cz/praha21/ 

pilotní

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 
Praha 21 – Újezd nad Lesy

Měníme Újezd

Nové herní prvky
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Uklízejte po svých psech i koních
Chovatelé psů, ale i koňů se dopouš-
tějí i jiných přestupků, než o kterých 
jsem psala v minulém ÚZ. Chovatel 
má dle zákona řádně přihlášeného 
psa u příslušného správce poplatků, 
označeného mikročipem a přihláše-
ného do evidence chovatelů na ma-
gistrátu. S takovým psem jde hrdě 
na procházku, ale když pes vykoná 
potřebu, chovatel se rozhlédne, kdo 
se dívá a pak rychle mizí, aniž by 
psí exkrementy odklidil. Takže ulice, 
chodníky a další veřejná místa býva-
jí pokryta psími exkrementy, občas 
i koňským trusem. 
Ano, koňský trus bývá oblíbeným 
hnojivem, ale na zahrádkách či po-
lích. Ne na veřejných místech, kde 
jsou tyto exkrementy rozšlápnuty, 
rozjety vozidly a nevydávají příjem-
nou vůni, takže okolojdoucím je jed-

no, že chovatel má krásného koně či 
výstavního psa, když po těchto zvířa-
tech zůstává v obci nepořádek. A při-
tom je povinností chovatelů o svá zví-
řata pečovat, ale nejen o jejich stravu 
a výchovu, ale také odklízet nečistoty, 
způsobené jejich zvířaty na veřejných 
místech. Věřím, že na své zahradě či 
ve stáji má chovatel exkrementy po 
psech a koních odklizené, nebude 
v nich šlapat on ani jeho zvířátka. Psi 
často obývají s pány i dům, případně 
postýlku, ale při procházkách? Buď 
se takový chovatel ostýchá na veřej-
nosti po svém miláčkovi odklidit jeho 
výkaly, nebo je natolik bezohledný 
k ostatním a hlavně k dětem, které si 
zbytky přinesou domů na botičkách. 
Rozjeté výkaly zdobí kola kočárků 
i pohled na takto „upravené“ veřejné 
prostranství je neutěšený. 

Bezohlednému chovateli lze v sou-
ladu s přestupkovým zákonem 
č.  251/2016 Sb. za takové chování 
uložit pokutu do 20 tisíc Kč. Je tedy 
nutné, abyste přibrali na procházky 
se psem či koněm kromě vodítka, 
otěží a pamlsků pro své zvířecí mi-
láčky i sáčky a nástroje k odklize-
ní psích exkrementů a koňského 
trusu. V naší městské části jsou 
na zelených odpadkových koších 
připevněné igelitové sáčky, které 
jsou určené na psí exkrementy. Lze 
je i s obsahem vhodit do zelených 
košů. Omlouvám se těm, kteří po 
svých pejscích a  možná i konících 
uklízejí a mohou se cítit dotčeni, ale 
jistě se s jednáním neukázněných 
chovatelů i oni setkávají. Proč  ně-
kdo ano a někdo ne?

Hana Pelčáková

MČ pokračuje v modernizaci hřišť. Loni došlo na mnoha 
hřištích k rozsáhlé údržbě. Současný stav mnoha z nich 
přesto není úplně vyhovující. Všechna hřiště jsme zma-
povali, postupujeme podle priorit a našich možností. 
Tam, kde jsou některé prvky na hranici své životnosti 
a nevyhovují současným trendům a jejich údržba je ná-
kladná, dochází postupně k jejich výměně. V případě 
hřiště IPB v Poříčské ul. se jedná o dvě houpačky – jed-
na s klasickým sedákem a druhá s tzv. hnízdem.

Na Sídlišti Rohožník byla jedna vahadlová houpačka 
vyměněna za novou, další houpačku jsme nahradili 
malým lanovým parkem. Jedná se především o herní 
prvky pro nejmenší děti, kde nemusí být vybudována 
nákladná dopadová plocha a plně postačí travnatý po-
vrch.

Markéta Slavíková,
odbor školství a kultury
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Praha drží spolu!

prahadrzispolu.cz

Linka pomoci seniorům a potřebným 
nonstop zdarma: 

800 160 166
› Informace
› Psychologická pomoc
› Sociální služby

› nákupy potravin
› nákupy léků
› nákupy zdravotnických pomůcek
› asistence s venčením psů
› asistence s listovními zásilkami

Nebojte se zavolat. Pomůžeme!

 

 

Upozornění pro naše seniory: 

Pokud se dostanete do situace, kdy budete 
potřebovat naši pomoc, volejte na tato 
telefonní čísla: 

778 442 776  
778 886 029 

Držte se, zvládneme to! 
 

Stále rozšiřujeme databázi dobrovolníků, kteří do toho jdou s námi!  

Chcete pomoci? Pokud jste starší 18 let, netrpíte žádnou akutní nebo 
chronickou chorobou, nebyli jste v posledních 21 dnech nikde  
v zahraničí a jste ochotni pomoci, přihlaste se nám jako dobrovolníci na 
níže uvedené kontakty. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat.  

Šijete roušky, vyrábíte desinfekční gely? Máte doma nějakou zásobu? 
Zprostředkujeme doručení (nejen) lékařům z Prahy 21! 

Email – urad@praha21.cz (nonstop), event. tel. 776 054 956 (prosíme 
kvůli přetíženosti jen v naléhavých případech; v čase 9 – 18 hod.)  

Všem vám děkujeme!  
Úřad MČ Praha 21 

www.praha21.cz  
https://www.facebook.com/praha21/ 

 

Koronavirus se přenáší z osoby na osobu kapénkovou infekcí – vzduchem či 
dotekem kontaminovaného místa. Příznaky onemocnění: zvýšená teplota, 
suchý kašel, bolesti v krku, bolesti kloubů, průjem, závratě. Jak se chránit? 

1. Zůstaňte doma – omezte pobyt mezi lidmi na minimum – i nákupy je možno 
řešit kurýrem – rohlik.cz, tesco.cz, pilulka.cz apod. 

2. Při pobytu v supermarketech či dopravních prostředcích noste roušky, na rukou 
gumové rukavice, případně desinfekční ubrousky k očištění rukojeti nákupního 
vozíku či madla viz #rouskyvsem V případě, že nemáte roušku, můžete si ji doma 
vyrobit, návodů je na internetu hodně. Je dobré se chránit / chránit druhé 
alespoň šátkem z nanovláken či obyčejnou šálou. 

3. Po příchodu domů se převlékněte, oděv ponechte v chladu případně venku, 
virus přežívá pouze několik desítek minut 

4. Prevence: užívejte vitamín C, droždí nebo Pangamin jako zdroj vitaminu B, 
doporučuje se i echinacea na zvýšení imunity, omezte alkohol a kouření 

5. Pokud se u vás objeví příznaky onemocnění, kontaktujte telefonicky infolinku 
1212, svého praktického lékaře či přímo infolinky Státního zdravotního ústavu: 
tel. 724 810 106 či 725 191 367. V případě akutní dušnosti volejte linku 112. 

Praktického lékaře navštivte pouze v nejnutnějších případech, nejlépe po 
předchozí telefonické / e-mailové domluvě na přesně určený čas. Recepty  
a neschopenky je možno zaslat elektronicky, ve většině ordinací bude omezena 
ordinační doba. 

6. Testovat se na koronavirus je aktuálně možno na těchto místech: 

– Národní referenční laboratoř SZÚ (ww.szu.cz): tel. 267081111, infolinka 
724810106, 725191367 

– Fakultní nemocnice v Motole: ambulance infekčního odd. Interní kliniky, objekt 
č. 22, tel. 224431111 po – pá 8-15 hod. Ve FN Motol jsou ještě dvě odběrová 
místa – na urgentním příjmu pro děti a pro dospělé nonstop. 

– Nemocnice na Bulovce: po- pá 8-15, so ne 11-19, možno také pro samoplátce - 
cena 2900,- Kč, tel. 266 081 111 

– Ústřední vojenská nemocnice Praha: klinika infekčních nemocí 1.LF Praha, tel. 
973 208 333. Doporučují předchozí konzultaci hygienika. 

– Thomayerova nemocnice Praha: 7.00 – 15.00 před hlavním vjezdem do areálu, 
tel. 261 081 111 

Za zpracované podklady děkujeme MUDr. Kateřině Bláhové 



Tak jako všude v Česku, i v naší městské části zavládla mi-
mořádná opatření kvůli boji s koronavirem. Škola ani školky 
nefungují, hřiště jsou zavřená, naplánované akce odpadly, 
mnoho obchodů muselo zamknout, jiné, které na základě 
výjimky zůstaly otevřené, fungují v omezeném režimu. Lidé 
v rouškách už se nezastavují na kus řeči, kdo jde na procház-
ku do lesa, drží si od ostatních odstup. 
Na bezprecedentním omezení každodenního života, s  nímž 
se každý musí vyrovnat, lze přesto najít světlá místa. Nejde 
jen o to, že provoz na hlavní silnici znatelně prořídl a i v době 
dopravních špiček vypadá Novosibřinská a Starokolínská uli-
ce jako by byly Vánoce. Pozoruhodná je především vlna so-
lidarity, která se v Újezdě zvedla. Na sociálních sítích se oka-
mžitě po vyhlášení nouzového stavu objevily nabídky ručně 
šitých roušek zdarma, na Úřadu MČ Praha  21 se  přihlásily 

TÉMA

Život 
jde 
dál

desítky dobrovolníků, lidé nezištně nabízejí i docela obyčej-
né drobnosti, jako donášku nákupu seniorům nebo edukační 
programy pro domácí výuku dětí. To je pro Újezd dobrá zprá-
va. I když to v lokální politice často vypadá na nesmiřitelný 
boj, lidé si v době krize pomáhají. 
Újezd se jistě za pár dnů vrátí do obvyklých kolejí. Na solidari-
tu bychom ale zapomenout neměli. Ani na to, abychom začali 
myslet lokálněji. Potřebujete spravit boty, koupit šroubky, ne-
chat se ostříhat nebo pořídit někomu k narozeninám květinu 
či láhev vína? Není třeba jezdit nikam daleko, všechno seže-
nete u nás v Újezdě. Myslete, prosím, na své spoluobčany, 
kteří mají v Újezdě své firmy, obchody a provozovny. Bez věr-
ných zákazníků jim teď hrozí, že zkrachují. 

Blahoslav Hruška
foto Pavel Dufek a autor
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Hned poté, co vláda vyhlásila mimořádná opatření, začali lidé svou pomoc 
nezištně nabízet nejen na sociálních sítích, ale také na Úřadu MČ Praha 
21. Dobrovolníky na naší radnici koordinuje Radka Lipanovičová, vedoucí 
odboru sociálních věcí. ÚZ s ní mluvil den poté, co vláda rozhodla o pro-
dloužení nouzového stavu do 1. dubna.   

Kolik dobrovolníků se na úřadě 
dosud přihlásilo?
Rovných čtyřicet. 

Jaké činnosti mohou dobrovolní-
ci vykonávat? 
Šití roušek stále zůstává prioritou, 
v týmu máme celkem dvanáct li-
dí, kteří šijí. Lidé ale nabízejí také 
pomoc v podobě nákupů potra-
vin či léků nebo venčení psů. Ka-
ždou nabídku pomoci vítáme. Šest 
skautů roznášelo do schránek le-
táky, které úřad nechal natisknout. 
V  dobrovolnických řadách jsou 

dva studenti, kteří zajistili distribuci potravin ze skladů potravinové banky 
v Letňanech do Újezda. Z těchto potravin pracovnice odboru sociálních věcí 
připravily balíčky, které dobrovolníci rozvezli vytipovaným rodinám v nouzi. 
Jedna dobrovolnice zase financuje 
nákup teplých obědů pro dvě rodi-
ny samoživitelů.

Komu je pomoc určena?
V případě roušek všem, kteří je po-
třebují. Další služby jsou navázány 
na naši klasickou pečovatelskou 
činnost, třeba klientů, kterým nor-
málně vozíme obědy, se ptáme, zda 
nepotřebují nakoupit. Mimo tuto síť 
je poptávka vlastně minimální. A to 
je dobře. Svědčí to o tom, že zvláště 
o seniory se starají jejich rodiny ne-
bo sousedé.  

Co vám aktuálně chybí?
Nedostatkovým zbožím jsou stále gumičky i tkalouny k rouškám. Zatímco látek 
máme zatím dost a je možné je i koupit, tkaničky k dostání nejsou. Pomohlo 
by nám, kdybychom výrobu roušek mohli rozdělit tak, aby jedna skupina šila 
jenom tkanice. Spotřeba je totiž veliká, protože na jednu roušku jsou potřeba 
skoro dva metry tkalounu.

Mohou se lidé hlásit i dál?
Samozřejmě, uvítáme každou vý-
pomoc. Děkujeme všem dobro-
volníkům, pracovníkům odboru 
sociálních věcí a všem kolegům 
a kolegyním z úřadu, kteří se do 
pomoci zapojují a pomáhají všem 
zvládnout tuto nelehkou situaci. 
Věřím, že to společně zvládneme.
Kontakty, kam se nahlásit jako dob-
rovolník, najdete na str. 7.  

Blahoslav Hruška

Pronájem prostor 
ve zdravotním středisku

Městská část Praha 21 nabízí 
k pronájmu prostor v domě 
na adrese Živonínská 1630 - 

zdravotní středisko Rohožník. 

Prostory je možné využít nejen 
pro ordinace, ale i za účelem 

poskytování služeb, 
např. kosmetika, pedikúra, 
manikúra, masáže apod.

 Minim. nájemné 1 200,-Kč/m2/rok, 
nájem na dobu určitou 

do 31. 12. 2021. 
V případě zájmu bližší informace 

na e-mailu 
jaroslava.bendova@praha21.cz, 

tel. 281 012 982.

Pronájem prostor 
pro skladování

Městská část Praha 21 nabízí 
k pronájmu prostory vhodné pro 
skladování nebo kancelář v 1. PP 

panel. domu čp. 1627 o výmě-
ře 59 m2. V případě skladování 

potravin je třeba počítat s tím, že 
rozvody ÚT a sousedící kotelna 

trvale prostor temperují. 
Nájemce musí umožnit přístup k roz-

vodům vody a k uzávěru stoupačky ÚT 
výboru SV 1627. 

Roční nájemné 53.100,- Kč, hrazené 
předem ve čtvrtletních splátkách vevýši 

13.275,- Kč + energie a služby.
Více informací: 

jaroslava.bendova@praha21.cz, 
tel. 281 012 982.

Vítáme každou pomoc

Pronájem reklamní 
plochy

6x reklamní plocha 
o rozměru 58 cm x 83 cm 

(plocha desky včetně rámu
 59,5 cm x 84,2 cm) 

umístěná na Polyfunkčním 
domě (Starokolínská 2300)

Doba určitá 
od 30 dní do 90 dní
nájemné na 30 dní 

bez DPH 600 Kč, 
nájemné na 90 dní 
bez DPH 1 500 Kč

Bližší info:
jaroslava.bendova@praha21.

cz, tel.  281 012 982.
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S přáním všeho dobrého přijměte, naši drazí posluchači, 
diváci a přátelé, omluvu kvůli zrušení všech březnových 
a  pravděpodobně i dubnových akcí Újezdské akademie 
a Filmového klubu. V březnu a dubnu se tedy od 16. 3. – 
11.  5. nekoná XXXI.  Akademie „Oslava výročí narozenin 
Mistrů J. Wericha + J. Voskovce“ s lektorem dr. Pavlem 
Taussigem; odpadlone promítání filmu Parazit s dr. Janem 
Follem a 22. 4. nebudeme moci mezi námi (aspoň tak to 
vidí p. lektor) přivítat ani slovutného pana dr. Stanislava 
Motla při autorské besedě nad filmovým dokumentem 

o dosud neotevřených zápisech z konference v červenci 
roku 1938 v lázních Evian. Na ní se zástupci 32 zemí svě-
ta domlouvali s americkým prezidentem Franklin Delano 
Rooseveltem o kvótách příjmu židovských obyvatel z na-
cismem ohrožených zemí. Bylo to několik týdnů před Mni-
chovem – jednání skončilo fiaskem.  O tom pan Motl na-
točil dvacetiminutový dokument. Děkujeme za pochopení 
a platí tisíckrát opakované: hlavně zdraví! S nadějí, že brzy 
bude zase líp.

Petr Mach 

Akademie i FK se odkládá

Sobotní muziky bývaly oblíbené 
i v Újezdě – popovídat a poslechnout 
si živou hudbu se chodilo třeba do 
Smolíku u nádraží. Dnes takové se-
šlosti najdeme v restauraci Kollmanka. 
Pravidelně se sem sjíždějí harmoniká-
ři, často tu vystupuje písničkář Miloš 
Hora, kterého tu v březnu zastihl i ÚZ.
Muziky v Kollmance mají jednu velkou 
výhodu. Majitel restaurace a penzionu 
František Kollman, malíř a přeborník 
v bojových uměních, sem pravidelně 
zve své přátele z umělecké branže. 
ÚZ tu zastihl třeba ředitelku Metropo-
litního divadla Praha Danu Bartůňko-
vou (mohli jste ji před lety vidět jako 
princeznu Angelínu v oblíbené pohád-
ce S  čerty nejsou žerty), divadelního 
režiséra Jiřího Sequense mladšího 
nebo herce Jiřího Krampola. Ten ÚZ 
odpověděl na pár otázek.

Co vás přivádí do Újezda?
Především dlouholeté přátelství 
s  Frantou Kollmanem. Už ani nevím, 
jak se známe dlouho, myslím, že od 
nepaměti. Líbí se mi jeho přístup k ži-
votu. A tady v Kollmance to mám rád, 
je to pro mě taková poslední oáza nor-
málního života. Vypráví se tu fóry, zpí-
vá se, Franta u toho maluje. 

Loni se tu točil klip k vaším 
80. narozeninám, svezl jste se na 
harleyi…
Rád na to vzpomínám. Víte, já měl 
kdysi v mládí na motorce nehezký 
úraz, v lese jsem se napíchl na větev. 
A pak se zařekl, že na motorku už ni-
kdy nesednu. Teď už motorismu moc 
neholduju. A to mám řidičák i na trak-
tor a autobus.
To jste potřeboval?
Několikrát jsem hrál řidiče. A bylo mi 
blbý točit ty scény jenom jako, chtěl 

jsem, aby to vypadalo přirozeně. Tak-
že jsem řídil autobus i ten traktor.
Vy teď začínáte zase točit, ne?
Ano, točí to režisér Tomáš Magnusek, 
film se bude jmenovat Stáří není pro 
sraby. K tomu názvu asi není třeba nic 
dodávat. 
A můžeme vás vidět i na divadel-
ních prknech?
Pořád hraju v Semaforu, kde máme 
představení Zajíc v pytli aneb Ze Soboty 
znovu na Šimka. Však se přijďte podívat.  

Blahoslav Hruška

Krampolova oáza života

PRO DOSPĚLÉ

 Alain Fournier: Kouzelné dobrodružství
 Jullian Hunter: Hraběnčino přiznání
 D. L. Bogdan: Rivalky u dvora Tudorovců
 James Patterson: Druhé líbánky
 Tim Lebbon: Relikvie
 Elizabeth Peters: Sběratel duší
 Colleen Coleman: Zuby nehty
 Sophie Jenkins: Zapomenutý klíč ke štěstí
 Monika Wurmová: Pákistánská pomsta
 Fiona Cummins: Chrastění kostí

PRO DĚTI

 A. Victoria Vázquez: Dance & art academy – Rebelové
 A. Victoria Vázquez: 
 Dance & art academy – Odhalená tajemství
 Camilla De la Bédoyére: Malý farmář
 Jan Ivens: Martin
 Viera Kardelisová-Hrúzová: Putování s Amálkou
 Catriel Tallarico: Hledej a najdi – Světová velkoměsta
 Quentin Gréban: Chci být hasičem
 Pierre Couronne: Příběhy o koních

Přejeme všem čtenářům krásné a pohodové Velikonoce.
Pavla Jakubcová a Jitka Kašparová

knihovnice

Nové knihy

KULTURA



Milí a vážení, tentokrát se moje „galerijní“ povídání nepíše 
tak snadno jako jiné měsíce. I když máme krásný jarní mě-
síc, není nám úplně do smíchu. Tento text píšu v polovině 
března a pevně věřím, že až si budete číst dubnový ÚZ, bude 
již vše mnohem optimističtější. 
Do odvolání bude café galerie Zelený dům uzavřena. Máte 
-li zájem o naše dorty, je možné se telefonicky domluvit a 
objednat, můžeme je přivézt k vám domů. Sledujte www 
cafegaleriezelenydum.cz nebo fb: Café Galerie Zelený 
Dům, e-mail: galerie@cafegaleriezelenydum.cz.
Plánovaná vernisáž výtvarnice Miroslavy Mádrové je odlo-
žena na první možný volný termín. Až do konce dubna tak 
zůstává výstava Jana Severy. Pokud už bude situace lepší, 
stojí rozhodně za zhlédnutí. Jan Severa je jeden z mála vý-
tvarníků, kteří malují v plenéru. Vyráží malovat po svém ob-
líbeném Českém ráji či Polabí. Českou krajinu miluje a na 
jeho obrazech je to znát. Ačkoli je velkým obdivovatelem 
slavných impresionistů a rád tímto stylem maluje, jeho ob-
razy jsou velmi moderní. 
Prozatím jsou naplánované keramické workshopy s vý-
tvarníkem Viktorem Žukem.
Keramiku si u nás s Viktorem a jeho ženou Nadjou můžete 
vyrobit a mnoho nového naučit již potřetí. Opět to budou 
dva pátky. První pátek se pracuje s hlínou, o týden později 
si vypálené výrobky pomalujete. Podruhé vypálené výrobky 
pak budou k vyzvednutí ke konci dubna v Zeleném domě. 
Pokud situace dovolí, proběhne kurz v pátek 10. 4. a 17. 4. 

od 18 hod., cena celého kurzu je 600 Kč.  Zrušené akce jako 
představení „Forbíny rytířů Mělnických“ a koncert šansoni-
érky Evy Kriz Lifkové se budu snažit domluvit v náhradním 
termínu. Bylo by škoda o ně přijít, a tak zkusím se všemi 
interprety najít první možný termín.
V plánu je velmi zajímavý workshop pro děti ve věku okolo 
deseti let. Zjistí na něm, kde se berou výtvarníci, co všechno 
musí umět, jak pracují a jak se připravuje výstava. Děti se 
dozvědí, proč je dobré zajímat se o umění, i proč je dobré se 
krásnými věcmi obklopovat.  Nakonec si zkusí sami namalo-
vat některý z vystavených obrazů. 
I letošní závěr školního roku bude provázen vyhlášením 
vítězů výtvarné soutěže. Již podruhé budou vystavené ob-
rázky prodejní a výtěžek opět věnován na dobrou věc. Již 
teď mohou žáci druhých stupňů základních škol přemýšlet 
a trénovat. Téma letošní soutěže je „Nejkrásnější por-
trét“. Inspiraci lze hledat u většiny výtvarníků všech směrů. 
Obrázky je třeba malovat na čtvrtku velikosti A3, temperou 
nebo suchou křídou. Hotové musí být do poloviny května. 
Všechny další informace najdete v květnovém ÚZ. 
Pevně věřím, že se již během dubna sejdeme v plném zdraví 
v Zeleném domě. Budeme si držet palce, aby se život vrátil 
co nejdříve do starých kolejí. A především, aby všichni byli 
v pořádku a ve zdraví jsme si mohli užít nejkrásnější jarní 
měsíce, které jsou symbolem znovuzrození a naděje.

Martina Schiffmannová,
galeristka

Duben v Zeleném domě
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O raw food, moderním stravování 
a zkušenostech ze světa si ÚZ poví-
dal s Terezou Havrlandovou, maji-
telkou firmy Lifefood. 

Terezo, v rozhovoru s vámi se nelze 
vyhnout termínu raw food. Jak byste 
jej nejsnáze vysvětlila, prosím?
Raw food či vitariánství je způsob 
stravování, při němž se potraviny 
a  nápoje konzumují v co nejpůvod-
nější podobě. Syrové nebo čerstvé 
nanejvýš upravené způsobem, kte-
rý na ně má minimální vliv. Tedy nic 
vařeného, pečeného, smaženého či 
grilovaného, a už vůbec ne pasterizo-
vaného či sterilizovaného. Zejména 
tedy ne jakékoli průmyslově zpraco-
vané potraviny. A díky tomu raw food 
nezatěžuje tělo chemickými přídavný-
mi látkami nebo škodlivinami vznika-
jícími tepelnou úpravou.

Vy jste ale studovala právo a eko-
nomii, tedy nic, co by se jakkoliv 
protínalo se zdravou výživou…
To je pravda. Studiu jsem se věnovala 
intenzivně do roku 2004, ale pak jsem 
se soustředila na cestování, sport, 
studium cizích jazyků. K mému oblí-
benému kiteboardingu je třeba moře 
a tam jsem se také seznámila se zása-
dami zdravé výživy. První zkušenosti 
mám z USA. Při dalších cestách jsem 
poznávala radosti i strasti života na 
syrové stravě, ale pak jsem ke konci 
roku 2005 v Austrálii měla těžký úraz 
a  rehabilitaci jsem již prodělávala 
doma. A tady se mi vědomosti o raw 
food zadařilo zúročit. V  roce 2006 
jsem proto založila firmu Lifefood, 
která měla tyto potraviny a pochutiny 
dovážet, později vyrábět a  distribu-

ovat. A bylo mi líto nedokončit studia, 
tak jsem i v roce 2008 obě školy ukon-
čila s diplomem.

No to je tedy pořádně intenzivní 
start do života. Jak se vaše firma 
rozbíhala?
Začala jsem sama a nejprve jsem su-
roviny a potraviny dovážela a prodá-
vala. Další stupeň byl, že jsem hledala 
výrobce raw food podle mých recep-
tů. Ale výstupy nebyly uspokojivé. 
A  tak jsem se rozhodla vyrábět po-
traviny a pochutiny sama, ve vlastní 
provozovně.

Založit a rozjet vlastní firmu muse-
lo být obtížné.
Já jsem do toho šla, moc jsem nad tím 
nepřemýšlela. Sestavila jsem nejdříve 
menší tým, vzala si půjčku. V centru 
Prahy jsme převzali končící pekár-
nu, kterou jsme předělali na sušárny 
a pustili se do vlastní výroby. Surovi-
ny jsme dováželi ze zahraničí, naštěstí 
raw food suroviny lze kupovat a dová-
žet i po jednotlivých paletách. Recep-
ty jsem dělala sama s kamarádkou. 
A se svým starým autem jsem objíž-
děla prodejny zdravé výživy a nabíze-
la naše zboží.

Taková práce je ale náročná fyzic-
ky, časově i finančně. Jak to bylo 
u vás?
Brzy jsme poznali, že potřebujeme co 
nejširší možnosti odbytu, a tak jsme 
se začali orientovat i na zahraničí. 
Po  pár letech vstoupil do firmy ně-
mecký investor, díky kterému se po-
dařilo dostat se na německy mluvící 
trh. Měli jsme volnější ruce a mohli se 
věnovat dalšímu rozšíření sortimen-

tu. Zrekonstruovali jsme starý brown-
field v areálu VÚ Běchovice. Kolem let 
2012/2013 však český trh zareagoval 
na celosvětový trend a začal také 
rychle růst. S tím ale začala růst i kon-
kurence. Lidé začali nakupovat v ře-
tězcích, kde je obdoba raw food také 
k dostání, ale v jiném složení a výraz-
ně nižší kvalitě.

Jak se tedy daří firmě v současnosti 
a kam směřujete?
Naštěstí jsme odbyt stabilizovali. Kou-
pila jsem zpět podíl od investora a fir-
ma celá patří mně. Umíme žít s konku-
rencí prodejních řetězců, máme naši 
strategii prodejů. Především máme 
náš vlastní e-shop a v něm nabízíme 
široký sortiment výrobků podle origi-
nálních receptur a v prvotřídní kvali-
tě. Dále máme stále síť prodejen, do 
nichž dodáváme, a která se rozrůstá. 
Přibližně 80% produkce vyvážíme  
celkem do 30 zemí, v nichž máme své 
obchodní zástupce. Biopotraviny, raw 
food, veganská strava  reagují nejen 
na zdravotní požadavky lidí, ale i na 
surovinové limity celé planety. Nejde 
tedy jen o rychlokvašené kampaně, 
ale o podložitelné trendy. Zrovna 
v  Újezdě spolupracuji léta s  prodej-
nou El Bio paní Hany Koštialové, kam 
nejen dodávám, ale kde si i nakupuji 
běžné jídlo. 
A plán naší společnosti je pomocí kva-
litní výroby a marketingu vychovávat 
naší současnou i potenciální kliente-
lu. Důraz klademe na osvětu o raw 
food produktech a jejich pozitivním 
dopadu na zdraví jedince, stejně jako 
na význam biozemědělství pro udrži-
telný stav naší planety. 

Tím jsme se dostali k vašemu živo-
tu v obci. Jak vám to zde vyhovuje?
Pracuji v Běchovicích, takže do práce to 
mám kousek. Bydlím u lesa, což je bal-
zám na nervy a možnost procházek. 
Doprava vlakem do centra nemá také 
chybu. A nákupy obstarávám v El Bio 
nebo v malém pouličním zelinářství na 
rohu Staroújezdské a Dědické. Takže 
celkově nemám nač si stěžovat!

Tereza Havrlandová (38) vystudo-
vala práva a ekonomii. Její hlavní záli-
bou je kiteboarding. Je svobodná a má 
partnera. Společnost Lifefood založila 
v roce 2006 jako reakci na nedostatek 
zdravých a kvalitních potravin a surovin 
na českém trhu, je majitelkou této fir-
my a její jednatelkou. Žije v Újezdě, svoji 
firmu a  propagaci způsobu stravování 
„raw“ považuje za své poslání. Koníčkem 
a způsobem odreagování je pro ni sport. 

Pavel Moudrý

Raw food jako poslání

LIDÉ
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LISTÁRNA

Dostaly se mi do rukou Újezdské 
noviny vydané „Piráti a STAN“ (PaS). 
Zdržím se hodnocení obsahu, nic-
méně jedna věc mě zaujala. V člán-
ku „Bitevní pole facebook aneb 
o  (ne)spolupráci koalice s opozicí“ 
píše zastupitelka Mgr. Lucie Doleža-
lová, že cituji: „Nyní je na tahu koa-
lice (ODS a ANO a p. Duchek) - ma-
jí k ruce úřad, přístup k penězům, 
moc…“. Že by se změnila současná 
koalice a já bych to nezaznamenal? 
Oslovil jsem tedy zastupitele P. Du-
chka, co to má znamenat. Ten ale 
o tom, že by se stal členem koalice, 
nic nevěděl. Je stále opozičním za-
stupitelem.
Zavolal jsem tedy starostu M. Sam-
ce, zda mi může potvrdit, že p. Du-
chek je člen koalice a proč to není 
uvedeno na webu MČ. I starosta byl 
překvapený. Odpověděl mi, že jde 
o nesmysl s  tím, že koalici tvoří po-
řád jen ODS a ANO. A zajímal se, kde 
jsem k takové informaci přišel. Od-
kázal jsem ho na uvedený článek.
Musím říci, že jsem zastupitelku 
Mgr.  Lucii Doležalovou považoval 
za jednu z nemnoha představitelů 
PaS, se kterou se dá rozumně ko-
munikovat. Zveřejněním této ne-
pravdivé informace, zřejmě s úmy-
slem mystifikovat občany Újezda, 
protože těžko lze předpokládat, že 
by zastupitelka obce nevěděla, kte-
ré strany tvoří vládnoucí koalici, bo-
hužel ukázala, že heslo „domlouvat 
se a ne pomlouvat“, které strana 
PaS razila před volbami, nebylo my-
šleno vážně.

Ing. Jiří Lameš

MYSTIFIKACE

KÁCENÍ STROMŮ PRO VLASTNÍ POHODLÍ?
Není tomu dlouho, co kompromisem ustala kauza jednosměrek. Děkuji 
tímto panu místostarostovi Růžičkovi za zmírnění dopadů na rezidenty, 
protože projekt byl připraven diletantsky a nevedl k proklamovaným cí-
lům. Pohled na březnové sloupky zastupitelů nicméně ukázal, že snaha 
úřadu zasáhnout co nejhustší dopravou co nejvíce rezidentů je konzis-
tentní. Vybudování vysokokapacitního parkoviště u nádraží Klánovice, na 
místě lesního porostu, totiž dopravu logicky zvýší. Bohužel tuto hloupost 
podpořil i pan místostarosta Růžička ne zcela logickým argumentem, že 
auta už zde jsou a parkují i kde nemají. Proč tedy nekoná městská policie? 
Dá-li se věřit uveřejněným číslům ve sloupku paní Carbolové, pětina par-
kujících aut je z Újezdu. Tím, že jejich řidičky a řidiči nevyužívají navazující 
a leckdy poloprázdné autobusové spoje, jsou bezohlední nejen k životní-
mu prostředí, ale i ke svým spoluobčanům se zodpovědnějším přístupem 
k životu. Agitátorky ze zastupitelstva označují stromy, které mají padnout 
za oběť jejich nechuti používat MHD, eufemisticky jako „nálet“. Není ale 
náletem jejich tažení proti zeleni, která je jedinou devizou naší čtvrti? Ne-
měl by se úřad raději zaměřit na trvale podfinancovanou infrastrukturu 
Újezdu, kde chybí i chodníky? Snad se nebude opakovat historie s promr-
hanými veřejnými prostředky jako u jednosměrek a zodpovědní činitelé 
se zamyslí nad argumenty RNDr. Pavla Roušara ve stejné rubrice. 

Martin Lehký

Jednoho rána jsem odjížděla do práce později a na vlastní oči viděla káce-
ní asi v té chvíli prvního stromu ve skateparku. Bylo to po vichřicích, neby-
la jsem si jistá, zda strom přece jen nebyl poškozený. Všimla jsem si také 
ale, že ostatní stromy byly navzdory silnému větru v pořádku, žádný nebyl 
nalomený, vyvrácený, nebyly ani zlámané větve, nic. Velké překvapení mě 
čekalo hned za pár dní, kdy jsem zjistila, že bylo vykáceno, a v tomto pří-
padě podle mě zbytečně, asi dalších 17 stromů. Opravdu jsem neviděla 
jediný rozumný důvod proč a ač jsem, řekla bych, celkem racionální typ 
a slzu opravdu uroním málokdy, tentokrát mi bylo hodně smutno.
Nerada bych něčemu takovému přihlížela dále a ráda bych rozuměla ce-
lému procesu rozhodování.
Prosím tedy kohokoliv kompetentního z úřadu o odpověď na následující 
otázky: Kdo rozhoduje o kácení stromů? Na základě čeho tak bylo rozhod-
nuto v případě kácení ve skateparku a jak celý proces probíhal? Jaké jsou 
případné další plány na kácení a v jakých lokalitách? Plánujete náhradní 
výsadbu, a jak bude probíhat péče o ni? Pevně doufám, že vedení obce 
bude chránit vzrostlé stromy. Mnoho z nás občanů se sem přistěhovalo 
právě proto, že je to jedna z nejzelenějších částí Prahy.
I když mi pan starosta, a toho si vážím, nabídl osobní schůzku a vysvětlení, 
prosím o veřejnou odpověď cestou zpravodaje. Myslím, že nebudu zdale-
ka sama, koho zajímají odpovědi na tyto otázky.

Petra Bílková

KÁCENÍ VE SKATEPARKU

PETICE ZA ODSTRANĚNÍ JEDNOSMĚREK
Vzhledem k nepříjemné a vypjaté situaci, která v těchto 
dnech trápí celý svět, odkládáme „Petici za odstranění 
jednosměrek v Újezdě nad Lesy“ na vhodnější dobu. 
O přesném znění petice i místech, kde budou petiční 

formuláře umístěny, vás budeme informovat v ÚZ.
Všem přejeme pevné zdraví.

Ing. Aleš Machalíček 
Martina Schiffmannová

Děkuji Úřadu MČ Praha 21, odboru 
občansku správnímu, za blahopřání 
k mým narozeninám.

Božena Vejmelková

PODĚKOVÁNÍ
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Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
Jednosměrky je třeba řešit podle jed-
notlivých oblastí. Já nejlépe znám seve-
rovýchodní oblast Újezda, kde se nej-
vhodnější jeví jejich zrušení a navrácení 
stavu před květen 2018 tam, kde tomu 
nebrání parametry silnice a nepočítá se 
s budováním chodníků.
Jednosměrky nepřinesly snížení provo-
zu, protože rezidenti najedou více kilo-
metrů, aby se dostali ke svému bydlišti. 
Naopak nerezidenti se rychle naučili 
jednosměrek využívat ke zkrácení ces-
ty a objetí hlavní křižovatky. Při absenci 

chodníků je to nejen nepříjemné, ale 
i nebezpečné, zvláště v ranní špičce, kdy 
jdou děti do školy.
Naprosto nevhodné je zavedení jedno-
směrek také z hlediska cyklodopravy, 
protože nedošlo k povolení jízdy cyklis-
tům v obou směrech. Cyklisté jezdí v pro-
tisměru, čímž dochází k nebezpečným 
situacím a možným kolizím s protijedou-
cími vozidly, která cyklistu neočekávají. 
Zklidnění dopravy v této oblasti by mo-
hl přinést např. zákaz vjezdu z hlavní 
s  povolením vjezdu dopravní obsluze 
s  platností např. 7-9 hodin v pracov-

ních dnech podpořené občasnými 
kontrolami jeho dodržování. Počet vo-
zidel projíždějících Újezdem by mohlo 
zredukovat i prodloužení čekací doby 
v  ranní špičce na semaforu při vjezdu 
do Újezda od Úval.
Přidávám jednoduchý tip na podporu 
přednosti zprava – nakreslení čáry na 
vozovku před křižovatkami na straně 
silnice, kde má řidič dát přednost. Uspo-
kojivé řešení a snížení provozu přinese 
až obchvat, i když nedostatky v řízení 
posunuly získání územního rozhodnutí 
o dva roky.

Petr Duchek (PATRIOTI)
Přestože jsme obdrželi hned dvě otázky, 
zůstal nám pro odpověď jen jeden slou-
pek. Ale nevadí, nějak se s tím poperu. 
Jak se osvědčilo? Nebydlím v místě 
zavedení jednosměrek, takže osobně 
nemohu dobře posoudit. Mým zdro-
jem informací jsou jen omezená pozo-
rování, Facebook a individuální sdělení 
občanů. Nicméně z těchto zdrojů infor-
mací mi vychází, že je to tak půl na půl.
Obecně jsem mimo hl. ulice zastáncem 
přednosti zprava bez omezení. Uzná-
vám však, že v konkrétních případech 

jednosměrky pomohly. Ale bylo to ně-
co za něco. Je-li však nyní někde spor 
kolem jednosměrek, je otázkou, jak 
dobře byly prodiskutovány s občany, 
srozumitelně vysvětleny plusy a mí-
nusy a zda až po skutečně zralé úvaze 
realizovány. I s ohledem na získané při-
pomínky, ale i nutné ústupky obyvatel.
Druhá otázka je trochu nadbytečná. 
Újezd má velice málo vjezdových resp. 
výjezdových komunikací. Je jako nádo-
ba, která se v době špiček zaplní tak 
jako tak. Kromě vybudování obchvatu 
či nějaké formy zákazu vjezdu nenajde-

me významně ulevující řešení. Může-
me se bavit, zda ucpeme hlavní silnice 
a nepustíme auta do okolní zástavby, 
nebo ulevíme provozu na hlavních, ale 
zatížíme vedlejší ulice. Leč kumulaci 
vozidel na hl. křižovatkách ve špičkách 
stejně příliš nezměníme.
Ale přece jen mě jedna věc napadá. 
I  přes zákaz vjezdu se stále v Újezdě 
setkávám například s kamiony apod. 
Není jich sice jako dřív, ale při jejich dél-
ce vydají za více osobních aut a zabírají 
místo. Důsledné vymáhání zákazu by 
mohlo být určitou úlevou. 

MUDr. Zuzana Dastychová (ODS) 
Dopravní obslužnost v Újezdě se řeší 
stále. 1) Jednosměrky: Jezdím autem už 
53 let. A jezdila jsem hodně a daleko. 
Neubližuji svému ani jinému autu. Pre-
feruji malá auta, ruční řízení a přednost 
zprava. A 30 let v zastupitelstvu navrhu-
ji mimo páteřní komunikace přednost 
zprava. Všude. Ne, jen tak někde, to dost 
řidičů nerespektuje. Ale jsem obvykle 
sama. Většina zastupitelů dává a dávala 
přednost okružní jízdě obcí. Chápu, že 
při omezení na hlavní komunikaci je po-

třeba zamezit objíždění vedlejšími ulice-
mi, protože to opravdu moc obtěžuje ty, 
kteří tam bydlí. Po dobu určitou. Trvalé 
jednosměrky nikdo nevymyslí tak, aby 
vyhovovaly všem, Ti co se vracejí domů 
zprava jsou nadšení, ti co zleva uvažují 
o inzultaci dopravní komise. Alespoň ko-
la by měla mít šanci obousměrně. Vím, 
že jednosměrka svádí k rychlé jízdě, 
ale toho cyklistu vidím, tak zpomalím. 
Nemám ráda komáry, petardy a jedno-
směrky. Můžu odpovědně řešit sociálku, 
zdravotnictví, finance, ekologii, stavby, 

dovoz, sport, besedy, posvícení, ale pro-
sím u jednosměrek mne omluvte. Tam 
musím respektovat vaše požadavky 
a věřit odborníkům.
2) Naší městské části by ulevil jedině ob-
chvat se sjezdy před a za Újezdem. Přelož-
ka I/12 je moje noční můra. Poprvé jsem 
o obchvatu slyšela v roce 1972. Snad... 
Nechci to zakřiknout, slibně to vypada-
lo již několikrát.  Starokolínské, kde jsou 
největší kolony kvůli špatné průjezdnosti 
Běchovic, uleví parkoviště u nádraží v Klá-
novicích. Hezké jaro vám všem.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Vážení čtenáři,
jelikož se model moderování zastupitelských sloupků 
prostřednictvím dané otázky vesměs osvědčil, pokra-
čujeme v něm i v tomto čísle ÚZ. Věřím, že ve sloup-
cích najdete odpovědi, jak řešit kontroverzní téma jed-
nosměrek v Újezdě. 

Přesné znění otázky: 
Nakolik se podle vás osvědčilo zavedení jednosměrek na 
území naší městské části? Jaká opatření by naší městské 
části pomohla ulevit od dopravní zátěže zejména v době do-
pravních špiček?

Blahoslav Hruška

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D. 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Jednosměrkám jsem se v tomto listu 
i na jednáních zastupitelstva věnoval 
opakovaně, zaslal jsem související 
podněty Úřadu MČ i dopravní komisi. 
Pokusím se shrnout hlavní body: 
1. Doprava na místních komunika-

cích je primárně v kompetenci naší 
újezdské radnice, vymlouvání se na 
zastaralý a ohledně jednosměrek 
nepodařený dopravní generel nebo 
jiné orgány není na místě. 

2. Úprava by měla být v souladu s pří-
slušnými pravidly a doporučeními, což 
v současnosti není, např. dle TP179 

i usnesení Rady hl. m. Prahy 55/2016 
má být v jednosměrkách umožněna 
jízda cyklistů v obou směrech, pokud 
tomu nebrání vážný důvod. 

3. Zjednosměrnění je zákaz omezující 
občany, a tak by pro něj měl exis-
tovat jasný důvod, např. prosto-
rové uspořádání či u nás omezení 
objíždění hlavní místními komuni-
kacemi ve špičce. Jednosměrky tak 
dávají nejspíše smysl v některých 
úsecích ulic Čentická (u  ZŠ), Sobě-
šínská, Třebětínská, Chotěnovská, 
Chmelická. Aby se dosáhlo zklid-
nění dopravy i odrazení nežádou-
cího tranzitu, je třeba jednosměrky 

vhodně navrhnout a také kombi-
novat s dalšími opatřeními jako je 
zóna 30 km/h a zpomalovací pásy. 

4. Dnešní nedomyšlené “přejedno-
směrkování” vytváří zbytečné ná-
klady na pohonné hmoty i naše 
životní prostředí. Zřízení jednosmě-
rek se musí vyplatit ne z pohledu 
několika domů, ale z pohledu oby-
vatel Újezda jako celku, je třeba vy-
vážit různé veřejné zájmy. Vládnou-
cí koalice ODS/ANO není schopna 
tuto oblast dlouhodobě řešit, měla 
by se tedy raději obrátit na externí 
odborníky, a to se zadáním obsa-
hujícím body výše. 
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RNDr. Pavel Roušar 
(OTEVŘENÝ ÚJEZD)
Sám jsem zvědavý na hodnocení vý-
sledků radnice v dopravě za rok a půl 
působení pana místostarosty Růžičky, 
který jí má na starosti. Předešlé radni-
ce nikdy žádné uvolněné místostarosty 
neměly, a tak jeho práce na plný pra-
covní poměr ve prospěch újezdské do-
pravy by měla být vidět. Každá radnice 
by měla mít nějakou dopravní strategii 
a koncepci. Tu naší bez náhrady zrušili. 
Když dostal místostarosta Růžička od 
zastupitelů úkol generel a cyklogenerel 

během jednoho roku aktualizovat, mís-
to jeho splnění navrhl a prosadil zruše-
ní samotného generelu. Když se nyní 
mají zastupitelé vyjadřovat a navrhovat 
opatření, jak by se mohlo ulevit dopra-
vě, je to trochu komické, když nám sou-
časná koalice znemožnila jakkoliv se na 
přípravě dopravní koncepce podílet.
Pro dokreslení se ještě vrátím k parko-
vání u nádraží. Radnice chce postavit 
parkoviště u Smolíka na místě, které 
spravují Lesy ČR, nicméně s nimi o té-
to akci vůbec nikdy nekomunikovali! 
Alespoň do podání návrhu na změnu 

územního plánu. „Toto je v kompeten-
ci pana místostarosty (p. Růžičky), ale 
kompetence probíhá. K dohodě by mě-
lo dojít,” říká starosta Samec na magis-
trátě na dotazy, zda se změnou plánu 
Lesy ČR počítají. A jaká je skutečnost? 
Místostarosta Růžička vlastníka vůbec 
nekontaktoval, vyplývá překvapivě jak 
z odpovědi Lesů ČR i naší radnice. „MČ 
P21 před podáním žádosti o změnu ÚP 
s vlastníky dotčených pozemků nejed-
nala (v souladu s pravidly pro podávání 
návrhů na pořízení změn ÚP dle staveb-
ního zákona),” zní odpověď z úřadu.

Bc. Blanka Charvátová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Dostala jsem stejně jako ostatní otázku 
týkající se jednosměrek. Původním zámě-
rem bylo zklidnění dopravy v přilehlých 
ulicích, kterými si automobilisté zkracovali 
cestu, aby nemuseli popojíždět v zácpě na 
hlavní. Nicméně se to nepovedlo, vznikl ne-
přehledný chaos. Následné úpravy, kdy se 
řeší především jednosměrky podle toho, 
kdo nejhlasitěji křičí, nepovažuji za ideální. 
Myslím si, že řešení by se mělo přenechat 
odborníkům a ne lepit problémy podle 

toho, kde do lodi zatéká nejvíc. Nechci být 
osobní, ale prostě toto nemůže zvládnout 
samozvaný odborník, jehož hlavní činností 
před vstupem do politiky bylo prodávání 
ve zverimexu a včelaření (což mu jde na vý-
bornou, klobouk dolů). Újezd nepotřebuje 
žádné další experimenty, potřebuje vyřešit 
dopravu jako celek. 
Také si myslím, že by znovu mělo být 
otevřeno téma cykloobousměrek, kolega 
Marek Havrda na zastupitelstvu opakova-
ně vysvětloval, proč to je možné. Milí sou-
sedé, na závěr si dovolím odbočku. V této 

vypjaté době, kdy nikdo z nás neví, jaká 
opatření přijdou kvůli pandemii v dalších 
dnech, bych vás ráda požádala o soudrž-
nost mezi námi. Rozhlédněte se prosím 
okolo sebe a máte-li člověka, který je tře-
ba staršího věku a žije sám, nabídněte mu 
pomoc. Například pokud si jedete sami 
nakoupit, můžete nakoupit i jemu. Mů-
žete si navzájem půjčit nějakou pěknou 
knihu, upéct bábovku, vyvenčit jim psa. 
Zkrátka i drobná laskavost může člověku 
pomoct překonat jeho strach a samotu. 
Děkuji a přeji nám všem klidnější dny.

Ing. Marie Kučerová
 (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Jednosměrky jsou součástí tzv. doprav-
ního generelu (dále DG), dokumentu, 
jehož smutná pouť je typická pro naši 
obec. DG byl schválen v roce 2013, cílem 
mělo být zklidnění dopravy v  bočních 
ulicích. Některá opatření se realizovala 
(zavedení přednosti zprava na většině 
křižovatek, zóny 30 km/h), plošně byl DG 
realizován až v roce 2018 a přinesl řadu 
problémů. Proto v prosinci 2018 zastu-
pitelstvo uložilo radě zajistit aktualizaci 

DG s dostatečně dlouhým termínem 
do 31. 12. 2019. V září si koalice svými 
devíti hlasy schválila zrušení stávajícího 
DG a nahradila úkolem: Vypracovat no-
vou koncepci dopravy a pohybu cyklistů 
s termínem do 31. 12. 2019. Úkol opět 
splněn nebyl a v březnu 2020 rada žádá 
o prodloužení termínu tohoto úkolu do 
31. 12. 2021! 
Návrh opatření: Újezd má poprvé v his-
torii tři uvolněné politiky (tj. plně place-
né obcí na plný pracovní úvazek) – sta-
rosta (cca hrubého 80 tis. měsíčně), 

dva místostarostové (každý cca hrubé-
ho 70 tis. měsíčně), celkem i s odvody 
zaměstnavatele, popř. příplatky, stojí 
tato trojice obec téměř 300 tis. měsíč-
ně. Kdybychom měli, jak bylo zvykem 
dosud, uvolněného starostu a dva 
neuvolněné místostarosty (tj. zhruba 
60% pracovní úvazek i odměna), ušet-
řili bychom měsíčně cca 80 tisíc Kč a za 
4-5 měsíců bychom měli prostředky na 
zaplacení nového, odborníky zpraco-
vaného dopravního generelu i s opo-
nenturou.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)
Zavedení jednosměrek v naší MČ Praha21 
bylo v některých lokalitách zcela zbytečné. 
Jsou však oblasti, kde je jich zapotřebí. Na-
příklad u úřadu, škol, školek a v oblasti za 
Lidlem. Jednosměrky se dělaly především 
proto, aby rezidenti v dané lokalitě měli 
klid a mohli pohodlně a bezpečně chodit 
po ulicích, které u nás nemají z velké vět-
šiny chodníky. Vždy budu stát za reziden-
ty a podnikateli, kteří mají v dané lokalitě 
provozovnu. Ano, některým se to líbí a ně-
kterým ne, ale po našich zjištěních se to 

nelíbí hlavně zkracovačům. Možná by jim 
pomohlo, kdyby žili v podobné lokalitě ja-
ko jejich sousedé ze zatížených ulic. 
V poslední době připravuji návrhy na 
řešení dopravy v lokalitě Lišická-Lo-
mecká-Lozická a dále v lokalitě Hulická-
-Hrádková-Holšická-Hodkovská. Nejdříve 
musíme vše probrat v dopravní komisi 
a s Policií ČR. Potom v každé dané loka-
litě budeme předem informovat občany 
a uspořádáme zde i veřejné projednání. 
Ještě jedna velká prosba.  COVID – 19!!! 
Lidičky, buďte k sobě ohleduplní. Po-

užívejte respirátory, roušky (i po do-
mácku vyrobené). Dělejte vše pro to, 
aby se tento virus nerozšiřoval. Berte 
ohled na zaměstnance obchodů, do 
kterých chodíte nakupovat, na řidiče 
MHD, lékaře, sestry, na všechny členy 
integrovaného záchranného systému. 
Bez nich bychom to nezvládli. Nepou-
štějte děti na veřejné hřiště, budete 
tím chránit nejen sebe, ale především 
rodiče a prarodiče. Jsme v tom všichni 
společně a musíme pro to udělat ma-
ximum. Přeji všem pevné zdraví. 

Ing. Ondřej Vojta (ODS)
Pokud mělo zavedení jednosměrek 
v Újezdě přispět ke zklidnění zejména 
tranzitní dopravy, tedy omezení průjez-
du trasami souběžnými s přetíženou 
hlavní silnicí Starokolínskou a Novosi-
břinskou, tak lze nyní s jistotou prohlá-
sit, že hlavního účelu bylo dosaženo. 
Ovšem za cenu toho, že z místa A do 
místa B v Újezdě již často nelze projet 
nejkratší trasou. Některé úseky komu-
nikací se zklidnily, v některých objízd-
ných trasách se provoz naopak zvýšil. 
Vedlejším, převážně negativním dů-

sledkem zavedení jednosměrek, je 
problematika cyklistů, kteří znače-
ní nerespektují, a běžně se vyskytují 
v  protisměru. Dalším důsledkem jed-
nosměrek je, že v určitých úsecích se 
zvýšilo riziko dopravní nehody. Místní 
řidiči, kteří mají jednosměrky již zažité 
se totiž naprosto klamně domnívají, 
že na ně zprava, z jednosměrky „pro-
ti srsti“ nemůže vyjet auto. To se ale 
krutě mýlí, protože „přespolní“ v jed-
nosměrkách kvůli neaktualizovaným 
navigacím bloudí a v tísni to nakonec 
vezmou nejkratší cestou k cíli.

Já osobně se stále domnívám, že k do-
sažení původního záměru by asi lépe 
posloužilo dopravní omezení reali-
zované značkami „Průjezd zakázán“. 
Toto řešení by nadměrně neomezovalo 
místní obyvatele, nemusela by se řešit 
problematika jízdy cyklistů v protismě-
ru a dále by platila absolutní přednost 
zprava.
Řešení pomocí značek „Průjezd zaká-
zán“ má své úskalí, a tím je vynucování 
jejich respektování. Nyní je ale i re-
spektování jednosměrky řešeno beto-
novými panely. Beton je prostě beton.



Pokud plánujete jarní obnovu šatník nebo vaše děti přes zimu zase povyrostly a bu-
dou potřebovat nové oblečení, možná přemýšlíte, co s vašimi již nepotřebnými 
věcmi. Když je v Újezdě odevzdáte do kontejneru s logem klokana, pomůžete tím 
Fondu ohrožených dětí (FOD). „Odevzdané věci putují dětem do Klokánků, kro-
mě toho z každého kilogramu sesbíraného materiálu přispíváme fondu jednou 
korunou. Klokánkům už jsme kromě materiální podpory pomohli  více než mili-
onem korun, což by se nepodařilo bez spolupráce s městem a především dobré 
vůle lidí,“ říká Pavlína Klementová, která je tváří projektu KlokTex.cz.
V Újezdě stojí modrý kontejner s logem klokana v ulici Oplanská. „Lidé do něj mo-
hou odkládat oděvy, textil či spárované boty v dobrém stavu, nejen v dětských, 
ale i v dospělých velikostech. V Klokáncích totiž nacházejí útočiště děti a mládež 
až do věku 18 let. Věci je nejlepší uložit do igelitové tašky či do pytle, což zaručí, 
že nedojde k jejich poškození či znečištění,“ vysvětluje Pavlína Klementová.
Co se nevyužije v Klokáncích, putuje do zemí třetího světa. Patnáct zařízení FOD 
má celkovou kapacitu 322 míst. Děti a  mládež v nich dostanou péči, která je 
alternativou ústavního umístění, jenže finanční podpora Klokánků ze strany stá-

tu je nedostaču-
jící. I proto před 
více než deseti 
lety vznikl cha-
ritativní projekt 
KlokTex.cz, který 
se loni stal nejvý-
znamnějším dár-
cem FOD.

Ondřej Bičiště,
KlokTex.cz
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Kam s odpadem

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
18. dubna od 9:00 do 13:00 hod. 

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B sobota 18. dubna
1.  Druhanická x Oplanská 800 - 820

2.  Rápošovská x Dědická 830 - 850

3.  Chotěnovská x Toušická 900 - 920

4.  Lomecká x Zbýšovská 930 - 950

5.  Měšínská x Žehušická 1000 - 1020

6.  Valdovská x Hrádková 1030 - 1050

7.  Pilovská x Čenovická 1100 - 1120

8.  Nadějovská x Bečvářská 1130 - 1150

Praha 21 - trasa B úterý 6. května
1. Druhanická x Oplanská 1500 - 1520

2. Rápošovská x Dědická 1530 - 1550

3. Chotěnovská x Toušická 1600 - 1620

4. Lomecká x Zbýšovská 1630 - 1650

5. Měšínská x Žehušická 1700 - 1720

6. Valdovská x Hrádková 1730 - 1750

7. Pilovská x Čenovická 1800 - 1820

8. Nadějovská x Bečvářská 1830 - 1850

Druhanická x Staroújezdská Valdovská x Hrádková
Martin Švejnoha,

odbor živ. prostředí a dopravy

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).

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 
17. května 2020 od 9:00 do 12:00 hod

1. Toušická – u spořitelny
2. Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. Valdovská x Hrádková 
4. Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. Pilovská x Čenovická 

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány.

Klokan na Blatově

Praha 21 - trasa C sobota  2. května
1. Načešická x Borovská 800 - 820

2. Čentická x Polešovická 830 - 850

3. Hulická x Soběšínská 900 - 920

4. Novosibřinská x Svojšická 930  - 950

5. Žárovická x Žehušická 1000 - 1020

6. Tuchotická x Velebného 1030 - 1050

7. Domanovická x Račiněveská  1100 - 1120

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INZERCE



Školní lavice zůstávají od středy 11. března kvůli 
nebezpečí korovinarové nákazy prázdné. Opat-
ření se týká základních, středních i vysokých 
škol. Nefungují ani školní jídelny a družiny. Ji-
nak tomu není ani u nás zde v Újezdě. Mateřské 
školy se uzavřely na doporučení rady MČ Praha 
21 od 17. března, ale zároveň byly na základě 
nařízení primátora hl. města Prahy na území 
správního obvodu Praha 21, přesněji v mateř-
ské škole Sedmikráska zde v Újezdě, zřízeny dvě 
dětské skupiny pro děti zákonných zástupců, 
kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sbo-
rů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních 
služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a pří-
slušníci ozbrojených sil. Vznik těchto dětských 
skupin schválila rada MČ na svém mimořád-
ném jednání 17. března 2020. Tato mimořádná 
opatření se dotknou i zápisu do 1. tříd. Bohužel 
zápis proběhne bez přítomnosti dětí, byť se na 
tento den určitě všechny pečlivě připravovaly 
a těšily. Věřím, že jakmile to situace dovolí, tak 
se paní učitelky rády se svými budoucími prv-
ňáčky potkají. Určitě tato situace je pro všechny 
z nás dost náročná, nejen pro rodiče, učitele, ale 
i samotné děti. Buďme všichni trpěliví a držme si 
palce, aby se vše vrátilo v brzké době k normál-
nímu způsobu života.

Lucie Ponicová,
radní pro školství

ŠKOLA

Zápisy budou 
bez dětí
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Výstava o vesmíru
„Přijměte pozvání na další z originálních školních výstav, která 
obohatila letošní program Újezdského muzea.“ Touto větou jsem 
chtěla pozvat veřejnost na návštěvu do muzea, jenže se situace 
poněkud změnila a muzeum bude, předpokládám, v dubnu za-
vřené. Pokusím se tedy prostřednictvím obrazové dokumentace 
vstoupit do „muzejního vesmíru“. Do výstavy se zapojily všechny 
třídy, každá po svém. Obdivovat můžete planety, vesmírná těle-
sa, tváře vesmíru, znamení zvěrokruhu, mimozemšťany. Škoda, 
že se nemůžete začíst do originálních autorských vesmírných 
povídek a referátů. Inspirací však mohou být použité techniky - 
tempera, keramická hlína, obaly Tetra Pak, alobal, recyklovaný 
papír, koláže ze starých časopisů. Velké poděkování paní učitel-
kám a asistentkám za výtvarné a literární vedení dětí. Poděková-
ní patří i všem rodičům, kteří se na výtvory svých přišli podívat 
o vernisáži 19. 2. nebo v otevíracích hodinách. Omlouvám se těm 
návštěvníkům, kteří přišli do muzea v době jarních prázdnin. In-
formace o uzavření byla pouze na školním webu.

Eva Danielová
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Děti ze 3. B dostaly dva dny na to, aby se dozvěděly co 
nejvíce o horninách a nerostech. S horninami a neros-
ty se nejdříve seznámily v hodině prvouky. Poté byly 
rozděleny do čtyř pracovních skupin. Cílem každé 
skupiny bylo správně zpracovat dvacet předem při-
pravených listů. K dispozici měly děti nejen internet, 
ale i encyklopedie a publikace o horninách a neros-
tech. Výsledkem jejich snahy jsou opravdu nádherné 
práce, které zdobí nejen třídu, ale i chodby budovy 
1.stupně.

Tereza Hrubá,
tř. učitelka 3. B

Počátkem března má třída 3. F společně ze třídou 2. F 
vycestovala do divadla Apollo na hudební pohádkový 
příběh „Princové jsou na draka“. S velkým nadšením 
se každý z nás přenesl do bláznivého pohádkového 
světa. Radost ze společného zpívání známých písní 
(od Z. Svěráka a J. Uhlíře ) s herci vykouzlilo úsměv 
na každé dětské tváři. Sledování příběhu princezny 
Lenky a trochu bezradného pana krále, který si neumí 
poradit s královstvím ani s drakem, bylo plné napětí. 
Moderní zpracování autora představení Jaroslava Sy-
pala děti opravdu velice zaujalo. Na konci představení 
proběhlo fotografování s herci divadelního předsta-
vení.

Zdenka Anna Hrbková,
tř. učitelka 3. F

Martina  Neuvaldová,
tř. učitelka 2. F

Ze školních akcíUčme se solidaritě. 
A těšme se do školy
Vážení rodiče, před měsícem by nás nikoho nenapad-
lo, že se může realizovat návrh jakéhosi neuvěřitelného 
scénáře filmu, který je pro nás dnes skutečnou realitou. 
Všichni se s tím snažíme vyrovnat, jak nejlépe umíme.
Pro žáky 2. stupně jsme s ohledem na už vyšší nároč-
nost učiva vytvořili speciální webové stránky pro domácí 
vzdělávání (zadávání úkolů, materiály pro samostudium 
a procvičování, výklad látky). Je to ještě mimino, a tak 
prosím tolerujte případné nesrovnalosti, všechno je 
před námi a denně budou naši učitelé pracovat na tom, 
aby tento web naplnili a zprostředkovali vám co nejvyšší 
kvalitu výuky pro vaše děti. 
Ve škole je slyšet ozvěna, jsou prázdné lavice a vedle ře-
ditelny nikdo neřádí u boxovacího pytle. Je to smutné… 
Ale upřímně, když jsem byla holka, byl by to pro mě spl-
něný sen! Uhelné prázdniny, juchů!
Já vím, že to zdaleka není totéž, a zcela jsem si vědoma, 
když potkávám pár svých kolegů ve škole s rouškou, že 
to není žádná sranda. Ale chci nám všem říct, že nám to 
otvírá úplně jiná vrátka a že všichni jedeme dál!
Zatím jsme se pustili do úklidu, malujeme chodby a tě-
šíme se, že naše škola bude lepší. A nejen těmi barvami, 
ale že se naučíme solidaritě, kolegialitě, kreativitě a že 
se nakonec, světe div se, všichni budeme těšit do školy. 
Myslíme na vás a přejme si, ať to všechno zvládneme!  
Držme si palce.

Hana Cermonová,
ředitelka Masarykovy ZŠ
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Ve čtvrtek 5. března 2020 jsme 
na setkání s občany v místě re-
vitalizace izolační zeleně za síd-
lištěm Rohožník za přítomnosti 
vedení městské části předsta-
vili provedené pročištění dlou-
hodobě neudržované zeleně 
a plán pokračování ve zbývající 
části lesíka v případě přidělení 
dotace hl. m. Prahou. Přítom-
ní vznášeli návrhy na vytvoře-
ní cest a odpočinkových míst 
a  ponechání některých ovoc-
ných dřevin a dosadbu nových 
ovocných stromů. O případném 
přidělení dotace vás budeme in-
formovat. Za spolek Újezd nad 
Lesy: krajina pro život 

Jitka Carbolová

Setkání k revitalizaci lesíku na Rohožníku

Opět Vás vítám u povídání o zahrádce. Duben je známý svým 
nestálým počasím, ale já osobně mám tento měsíc velice rá-
da, je to měsíc lesů, vše je krásně svěže zelené, narcisy, tuli-
pány a hyacinty jsou v plné kráse.  Naše rady budou heslovi-
té, opakující se s předchozími roky a zcela nepokrývají vše, co 
právě v dubnu zahrada potřebuje.
Zeleninová zahrada: Vysazujeme raný salát a kedlubny. 
Před případným mrazem chráníme sazenice nataženou bílou 
folií. U obou dbáme na správnou hloubku výsadby, nesmíme 
ji utopit ani zasadit vysoko. Když chceme mít salát průběžně 
a netrváme na hlávkách, je výhodné průběžně vysévat listo-
vý salát, ten roste v každé půdě. Vyséváme semena okurek, 
cuket, dýní do květináčků, koncem měsíce již můžeme i do 
volné půdy. Než rostliny vzejdou, bude čas „zmrzlíků“ pryč. 
Rozdělujeme a vysazujeme veškeré trvanlivé bylinky. Rada na 
konec – vysazujeme a přesazujeme vždy v podvečer nebo až 
večer a dokonale zalijeme. V noci sazenice přijmou tolik vody, 
že druhý den nemusí ani zavadnout.
Ovocná zahrada: Dokončujeme řez jádrovin. Ve stádiu 
pupenů „myšího ouška“ a zeleného poupěte hrozí infekce 
houbovými chorobami a strupovitostí. S postřiky končíme 
těsně před rozkvětem. Nepíši typy postřiků, velmi rychle se 
mění, ale u odborníků zjistíte, které jsou povolené. Jablo-
ně, které loni trpěly padlím, konce větviček jsou bílé, ty mu-
síme odstřihnout až ke zdravému dřevu a nejlépe spálit. 
Celý strom pak postříkáme houbomornými přípravky, kte-
ré působí i proti strupovitosti a částečně proti monilióze. 
Zaschlé konce výhonů u peckovin jsou bezpečnou znám-
kou napadení moniliovou chorobou. Všechny podezřelé 
konce výhonů nemilosrdně odřízněte. Řez musíte vést až 
do zdravého dřeva. Uřízněte o polovinu delší kus výhonu, 
než kolik měří napadená část. Je to výjimka v řezu peckovin 
(napadené části musí zásadně pryč), správně se řez prová-
dí od doby květu až po sklizeň. Moniliové spále u meruněk 
a višní lze předejít postřikem na počátku kvetení, v případě 
studeného a vlhkého počasí opakujeme postřik na konci 
kvetení – přípravek Horizont. Broskvoně řežeme od stadia 
květních poupat do stadia malých plůdků, řez je důležitý 

pro úrody v dalších letech. Hojně se vyskytující rez hruš-
ňová: ošetřovat je třeba v době před květem a krátce po 
odkvětu hrušní. Používají se přípravky  Mythos 30 SC, Ta-
lent či WG, které jsou primárně určeny proti strupovitosti, 
ale mají dobrou účinnost i na rzivost. Nové stromky vždy 
kupujeme rezistentní proti výše popsaným chorobám
Okrasná zahrada: Mech v trávníku svědčí o nevyrovna-
ném hospodaření s vodou, vzduchem a živinami. Do půdy 
se dostává příliš málo vzduchu, a ta je potom kyselá. Po-
může pouze jen důkladné provzdušnění půdy. Při silném 
výskytu mechu tuto práci po dvou týdnech zopakujeme. 
Mech se starou trávou pečlivě vyhrabejte a můžete přidat 
do kompostu. Sekejte hodně nízko, tím podpoříte odnožo-
vání, takže se rychle zahustí plochy s prořídlým porostem. 
Duben je nejvhodnější měsíc pro zakládání živých plotů. 
Pokud mají dřeviny kořenový bal v jutové pytlovině, nesmí 
se tento obal sundávat – pouze se rozváže a uvolní do vý-
sadbové jámy. Všechny trvalky s výjimkou nově vysazených 
vyžadují v dubnu živiny, aby se mohly optimálně rozvíjet. 
Hnojiva aplikujeme až po odstranění všech uschlých částí 
a na zcela vyčištěný záhon. Vysazujeme mečíky do hloubky 
10 cm, aby je nemohl vyvrátit vítr, a to v množství 50 kusů na 
1 m2. Hlízy vysazujeme vždy očištěné od slupek, namořené. 
Duben je nejpříznivější měsíc pro přesazování pokojových 
rostlin a je nevyšší čas se intenzivně starat i o rostliny, které 
přečkaly zimu v okenních truhlících. Všechny odumřelé části 
odstraníme, seřízneme, vyměníme zcela zem a přihnojíme.  
O veškerých našich akcích budete informováni ve vývěsných 
skříňkách, na stránkách ÚZ a webu https://kvetyujezda.ic.cz. 
Za újezdské zahrádkáře  

Blanka Exnerová

Zahrádka v dubnu 🏵🌷🌸🏵🌷🌸🏵🌷🌸🏵🌷🌸 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
přeje všem členům, příznivcům a občanům krásné 
svátky jara – Velikonoce, nejdůležitější křesťanské 
svátky v roce. Do všedních dní přejeme mnoho sil, 
elánu a radosti ze zahrádky.

SPOLKY



Hned první informace od paní před-
sedkyně Evy Štrasmajrové (SPCCH) 
mě překvapila. Členství je otevřené 
pro všechny věkové skupiny a čle-

nem se mohou stát dokonce i rodiče 
nemocných dětí. To jsem nevěděl a 
jsem přesvědčený, že ani mnoho na-
šich obyvatel.
Abych si proto udělal ještě lepší 
představu a mohl ji čtenářům ÚZ 
zprostředkovat, zajímalo mne, které 
choroby vlastně jsou ty civilizační. 
Výčet je docela obsáhlý a patří mezi 
ně například astma, kardiovaskulární 
a onkologická onemocnění, deprese, 
cukrovka, lupénka a třeba i takový 
syndrom vyhoření. Skoro bych ře-
kl, že každý spoluobčan si tu svoji 
chorobu jako podmínku pro členství 
najde. Přestože tedy věk není pod-
mínkou členství, přesto v organizaci 
převládá ten seniorský. A to si my-
slím, že je škoda. Více jak 300 členů 
si totiž dnes vybírá z široké nabídky 
činností, které je zajímají.
Na fyzičku jsou zaměřeny třeba kon-
diční vycházky a  výlety. Rekondiční 
a ozdravné pobyty v přírodě s dostat-
kem pohybu. Nějaký čas je už zaběh-
nuté 3x týdně cvičení pro kardiaky 
s prvky jógy v tělocvičně ZŠ a v po-
lyfunkčním domě. Škálu služeb do-
plňuje i plavání a  cvičení v bazénu 
rezidence Kossuth. Setkat se lze i se 
vzděláváním a výchovou nemocné-
ho k samostatné péči o  svoje one-
mocnění nebo trénováním paměti 
zábavnou formou. Díky členství mů-
žete navštívit i různé kulturní akce. 
Zajímavostí je, že vycházky a besedy 
jsou přístupné i pro veřejnost. Tak 
co tomu říkáte? Stojí za to stát se 
členem?
Ovšem věk zastavit nejde, a tak se 
stále více hlásí o slovo i potřeba 
dobrovolníků do výboru, vedoucích 
skupin. Milí členové, jste skvělá or-
ganizace. Pomůžete si?
A když už jsem si myslel, že mě nic 
pozitivního nepřekvapí, začal jsem 
si povídat s paní Helenou Vojtovou, 
předsedkyní KAS. Povídám, že čle-
nem KAS se podle názvu organizace 
mohou stát jen senioři. A dostalo se 
mi odpovědi, že to není zcela přes-
né. Zaprvé není jednoznačné, jak ur-
čit, kdo je senior. Podle věku? Podle 
důchodového výměru? Podle pohla-

ví? A navíc klub může poskytnout 
členům status tzv. sympatizanta. 
No a moje představa o čistě senior-
ské organizaci vzala za své.
Ale je pravdou, že „babičky“ v MŠ dě-
lají jen seniorky. Živě jsem si před-
stavil, jak prckové obsypou svoji 
školkovou babičku a ta se přes ne-
konečné štěbetání a dotazování ani 
nedostane k „Hrnečku, vař!“ Hlavní 
ale je, že všem taková setkávání při-
nášejí především radost.
K dalším činnostem patří například 
poměrně časté setkávání Klubu se-
niorů (kam má volný přístup i veřej-
nost), hraní deskových her a her na 
procvičení paměti, šachů, kreslení 
atd. Faktem také je, že bez KAS by 
hodně seniorů doslova nevytáhlo 
ani paty z domova. Ti, co je vytáh-
nou, tak se jednou ročně dostanou 
do Chorvatska nebo na nějaký vý-
let. Naposledy šlo o prosincový zá-
jezd do Úštěku. To vám asi mnoho 
neřekne, ale když zmíním na lanech 
spouštěné anděly, budete vědět. 
Tahle zpráva proběhla celostátními 
médii. A co mne zaujalo, zájezd za 
anděly byl různými cestovkami nabí-
zen za 700-800 korun. Naši senioři 
jej ale pořídili za 300 Kč! Tak co ří-
káte této skupině skoro sto padesáti 
sousedů? Není škoda zahálet doma?
Ale tak jako v prvním případě i zde 
věk nejde zastavit. Za rok bude člen-
ská schůze a na své funkce rezignují 
jak předsedkyně, tak i místopřed-
sedkyně. Milí sousedé, členové. Kdo 
z  vás se ujme funkcí v předsednic-
tvu? Protože když nebude vedení, 
tak klub chcípne. Tomuhle expre-
sívnímu výrazu, který zazněl při po-
vídání zcela spontánně, jsme se od 
srdce zasmáli. Jenže on naprosto 
přesně vystihuje hrozbu, která za 
rok může nastat. A přiznám se, že 
by mě mrzelo, nemít za rok možnost 
napsat další článek o KAS.
Kontakty na obě předsedkyně na-
jdete na webu úřadu, případně se 
můžete obrátit i na mě. Rád pomo-
hu s nasměrováním do SPCCH i KAS.

Petr Duchek  

Jsme tu 
nejen pro seniory
Mnozí z vás vědí, že v Újezdě existuje Klub aktivních seniorů (KAS) a Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH). 
Některým spoluobčanům obě organizace i splývají, protože část členů je v obou spolcích. Obě jsou často i vnímány 
jako vysloveně seniorské. Ale ono je to poněkud jinak, jak jsem se při milém a otevřeném povídání s předsedkyněmi 
obou organizací dozvěděl. 
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DRAHÁ MATYLDA
Divadlo u Valšů

Pojďte se s námi pobavit 
a odreagovat u skvělé komedie. 

Čeká vás nevšední herecký koncert 
s téměř detektivní zápletkou.  

 úterý 21. dubna 

od 16 hodin

Návštěvu divadla organizuje
Svaz postižených civilizačními 

chorobami

Zájemci, obraťte se na své důvěrnice
Cena vstupenky 160 Kč

Doprava MHD

Dubnová vycházka

Pražským Semmeringem 
na Cibulku

Vlakem na jarní 
procházku anglickým 

parkem
zve  

Svaz postižených civilizačními chorobami

ve čtvrtek 16. dubna 2020
Odjezd vlaku S65 z Praha hl. nádraží 

v 9.38 hod.
výstupní stanice Praha – Cibulka

Doporučená doprava: 
z nádraží Klánovice vlakem S7 v 8.54 hod.

výstup Praha hlavní nádraží,
nebo bus 25, metro B, přestup na Florenci

na metro C – výstup Hlavní nádraží
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Druhá letošní vycházka SPCCH směřovala koncem února 
do Starého Města. Sešli jsme se v Kaprově ulici před do-
mem čp.10, kde v tzv. „Modrém pokoji“ bydlel hudebník 
a skladatel Jaroslav Ježek. Dozvěděli jsme se, že Kaprova 
byla pojmenována podle Pavla Kapra z Kaprštejna, který 
byl v  letech 1565-1571 primátorem Starého města Praž-
ského. Na konci ulice jsme si na náměstí Franze Kafky (na 
nároží s Maiselovou) prohlédli pamětní desku s bustou 
spisovatele Franze Kafky od sochaře Karla Hladíka. V do-
mě, který stál na tomto místě, se pozdější slavný spisovatel 
3. 7. 1883 narodil. Dále jsme pokračovali na Staroměstské 
náměstí, kde téměř v sousedství F. Kafky stojí kostel sv. 
Mikuláše, ve kterém od roku 1920 působí husitská církev. 
Kostel byl postaven na místě kdysi vyhořelého gotického 
farního kostela. 
Cestou kolem Týnského chrámu jsme viděli zahájenou re-
instalaci původního Mariánského sloupu. Kolem vzácného 

středověkého domu „U kamenného zvonu“ procházíme Týn-
skou uličkou, kde míjíme rodný dům významného českého 
barokního malíře Karla Škréty s pamětní deskou a v jeho sou-
sedství dům Budovce z Budova, významného představitele 
českého stavovského povstání, popraveného 21. 6. 1621 na 
Staroměstském náměstí. A konečně přicházíme k hlavnímu 
bodu naší vycházky, kterým je galerie hl. města Prahy v domě 
„U zlatého prstenu“. V přízemí galerie je umístěn devítimetro-
vý obraz významného grafika a vydavatele Aediuse Sadelera 
z roku 1606, který se podařilo díky odborníkům na historii 
a moderní technologie představit jako animaci. Vznikl tak 
nový Sadelerův prospekt, obraz města zaplněný lidmi, je-
jich radostmi i starostmi, obraz rudolfinské Prahy v pohybu. 
V dalším podlaží je výstava „Kachle a kamnářství v renesanč-
ní Praze“. Představuje také významný nález hrnčířské dílny 
objevené při rozsáhlém výzkumu bývalých kasáren na ná-
městí Republiky a jejího vlastníka, pražského měšťana, hrn-
čířského a kamnářského mistra Adama Špačka. V posled-
ním patře je od roku 2016 otevřena stálá expozice s názvem 
„Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy“, zaměřená na 
urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století. 
Vycházku jsme ukončili průchodem přes Ungelt, nebo také 
Týnský dvůr, kde se již od 12. století nacházel ohrazený ku-
pecký dvůr, který spíše připomínal opevněnou tvrz a bránil 
tak putující kupce a jejich zboží. Křižovaly tudy tisíce kupců 
s množstvím různého zboží a někteří se zde i usazovali. Nej-
větší slávy se dočkal Ungelt za vlády Karla IV. a Václava IV. 
Dnes jsou zde obchody, restaurace a známé divadlo. Naši 
pravidelnou průvodkyni Mirku, tentokrát úspěšně zastoupil 
manžel Ivan, děkujeme.
Zveme i další občany, kteří mají zájem o pražskou historii 
a současnost. Zúčastněte se vycházek, i když nejste členy 
SPCCH. Sledujte pravidelné pozvánky v ÚZ.

Marie Tomaidesová

Vycházka na Staré Město

Šestatřicet členů Spolku postižených civilizačními choroba-
mi se v březnu sešlo v největších moravských lázních, Lu-
hačovicích. Už podesáté. Zase jsme se měli báječně! Zase 
bylo ranní cvičení s neúnavnou a neodpouštějící Růženkou; 
byl výlet s vševědoucí Mirkou – navštívili jsme Kovozoo ve 
Starém Městě. Neuvěřitelná záležitost vzniká od roku 2012 
na místě bývalé sběrny kovů, dnes je sídlem Recyklačního 
ekologického centra. Ze starého železa tady zanícená parta 
svařuje, leští a sochá plastiky zvířat. Domácích i cizokrajných 
(to především) – nádherná žirafa má 5  metrů, nosorožec 
váží 2 tuny, všechny exponáty, až po ty nejmenší, překvapují 
křehkou propracovaností a neuvěřitelně sdílnou dynami-
kou. Zatím jich je 250, ale zdaleka prý není hotovo. Pro děti 
jsou tady i další atrakce: maják, plachetnice, letadlo L-610, 
je tu i restaurace a porodnice, kde se sochy rodí. Nedaleko 
od Kovozoo stojí Památník Velké Moravy, monstrózní kostel 
sv. Ducha (slovinský architekt Ivo Goropevšek), Bonsaimuse-
um Isabelia. Výlet se náramně vydařil. Pokračuji ve výčtu ra-
dovánek: 2x byly tanečky, 2x promítání; tradiční výběr 3-4 
jídel; každý jsme absolvovali denně minimálně dvě procedu-
ry a jarní počasí nám taky vyšlo (jednou zapršelo). Katastro-
fické zprávy z Prahy se nás v lázních nedotkly – až poslední 
ráno před odjezdem: oblíbené kavárničky i vyhlášená Čoko-
ládovna měly zavřeno a blížil se odjezd - smutná pasparta 

pro milé obrázky vzpomínek. Lázně samy jsou oázou klidu, 
potkávali jsme se na procházkách, u krmení kachen, u kafé, 
v muzeu, vzduch voněl – to by mohlo stačit! Díky vám, dámy 
vedoucí, a za rok s námi můžete opět počítat. Neboť s vámi 
dvěma, kamkoliv. 

Petr Mach

Senioři na ozdravném pobytu
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Vzhledem k mimořádným opatřením vlády jsou od 
16. 3. uzavřena veškerá sportoviště, tedy i oba areály, 
které spravuje FK Újezd nad Lesy. Zákaz vstupu tak 
platí na travnatá fotbalová hřiště v ul. Čentická a ul. 
Pilovská na Blatově, kde jsou uzavřena i dvě malá hřiště 
s travnatým povrchem. U vstupů do těchto areálů je 
informace o zákazu vyvěšená.
Fotbal se stejně jako jinde v Česku zastavil. Veškeré 
zápasy i tréninky jsou až do odvolání zrušené. Jestli se 
utkání opět rozběhnou, byla by ale škoda, kdyby diváci 
zůstali doma. Minimálně zápasy našeho „áčka“, které 
hraje Pražský přebor, se totiž těší slušné návštěvnosti. 
Dosavadní rekord této sezony padl na domácím hřišti 
loni v říjnu, kdy se na „újezdské derby“ - zápas proti 
Újezdu z Prahy 4 – přišlo podívat 220 platících diváků. 

Blahoslav Hruška

První zahraniční turnaj sestavářů po novém roce přišel 
až ke konci února, ale hned na začátku sezóny čekal naše 
závodníky ostrý test v podobě belgického turnaje Open 
Challenge Cup. Zúčastnilo se ho přes 300 závodníků z ta-
kových velmocí taekwonda, jakými jsou Nizozemsko, Dán-
sko, Itálie, Německo, Francie nebo například Řecko či Izra-
el. Není divu, že pro většinu našich závodníků se jednalo 
o největší turnaj v jejich dosavadní kariéře. Malá nervozita 
tedy byla na místě.
Jako první šel na řadu Tomáš Přinda, jenž na sobě žádnou 
trému nenechal znát, a podpořený také nedávnými zprá-
vami o jeho zařazení do Sportovního centra mládeže pro 
mladé talenty, si dokráčel pro bronzovou medaili. Porazil 
při tom celkem 11 soupeřů a od druhého místa ho dělilo 
pouhých pět setin bodu. Jako druhý šel na řadu Martin 
Horák, kterému se konečně podařilo prolomit prokletí 
velkých závodů. Po skvělém výkonu v semifinále i finále 
si z  kategorie, kterou suverénně ovládl čtyřnásobný ev-
ropský šampión z Holandska, odvážel domů, stejně jako 
Tomáš, bronzovou medaili.
Jako poslední na řadu šly Julie Šlesingerová a Denisa Za-
kopalová, pro které to byl první turnaj ve vyšší kategorii. 
U Julči se jednalo o posunutí věkové, tedy do kategorie 
juniorů, pro Denču naopak páskové. Nervozita se bohužel 
lehce projevila na výkonu našich závodnic, nicméně i tak 

šesté a sedmé místo hodnotíme v této konkurenci jako 
velký úspěch a vzpruhu pro další turnaje, ať už domácí 
nebo zahraniční.

Pavel Pospíšek

Újezd 
bez fotbalu 

SPORT

Taekwondisté bodovali v Belgii

Nakupujte hezky česky penny.cz

Naše PENNY teď může být i vaše PENNY!
Připojte se.

POKLADNÍ

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

HLEDÁME

PRO PENNY 
ÚJEZD NAD LESY

OD 27 000 Kč DO 29 000 Kč

OD 32 000 Kč DO 34 000 Kč
Máte zájem? 
Kontaktujte nás na telefonu 281 018 018 
nebo e-mailem: nabor@penny.cz

V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 

dokumentace, insolvence, nemovitosti, 
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

INZERCE

INZERCE
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BĚCHOVICE

Z důvodu přirozené chlapské soutěživosti pozoruji všude, 
kam přijedu, co mají lepší. Kde jsme lepší my. Kde postavili 
vyslovené pitomosti a čím bychom se naopak mohli inspi-
rovat u nás. Dost často se na fotkách objevovalo i místní 
koupaliště. 
Do nedávna věc, kterou bychom si v případě Běchovic ani 
nedovedli představit. Těch nákladů s výstavbou, provo-
zem, údržbou okolí apod. A přeci. Když jsme s mým kole-
gou starostou Milanem Samcem mluvili o možnosti vybu-
dování koupaliště, dohodli jsme se, že než se pustíme do 
reálných úvah nad realizací, zjistíme maximum možného, 
aby naše rozhodnutí nebylo ve výsledku zpochybnitelné. 
Informací a zkušeností mají naši kolegové starostové do-
statek. Z toho, co vyplynulo z rozhovorů se dá shrnout 
jediné: koupaliště si dovolit můžeme. Na výstavbu by sa-
mozřejmě musela být vyjednána dotace od města. Provoz 
samotný však zvládnutelný je.
Po prověření nutného nastala fáze 2 - vytipování místa, 
kde by koupaliště mohlo být umístěno. Podmínek, které 
je třeba splnit existuje hned několik: 1) vlastnictví pozem-
ku, 2) blízkost vodoteče, 3) dopravní dostupnost, 4) soulad 
s územním plánem... Bylo by možné vyjmenovat ještě dal-
ší, tyto jsou však zásadní. Nikdo, koho jsme se ptali, však 

takový pozemek neznal. Hledání nám zabralo více než půl 
roku. Ale nalezli jsme! 
Jak je vidět z přiložené mapy, pozemky potenciálně určené 
pro koupaliště jsou přesně na pomezí katastru Běchovic 
a Újezda nad Lesy. Jsou hned u Českobrodské ulice a v do-
cházkové vzdálenosti od zastávky autobusu. Podmínka 
vlastnictví je také splněna. 95 % pozemku patří hlavnímu 
městu Praze. Zároveň je pozemek několik desítek metrů 
vzdálen od Běchovického potoka. Podmínky 1 - 3 jsou 
tedy splněny beze zbytku. Otazník zůstal viset nad územ-
ním plánem. Plocha pro samotné koupaliště není tak pro-
blematická jako prostor pro nutné zázemí a parkoviště.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli po společné konzulta-
ci přikročit k žádosti o změnu územního plánu. Společný 
postup je při tom ve všech ohledech výhodou. Jak při žá-
dosti o změnu ÚP, při realizaci výstavby i samozřejmě pro 
případ provozu. Celkové náklady na výstavbu lze v tuto 
chvíli jen rámcově odhadovat. Výstavba bude zcela jistě tr-
vat více let a na konci bychom nechtěli mít účet významně 
vyšší než 50 milionů Kč.
Převzato z Života Běchovic č. 3/2020, kráceno.

Ondřej Martan,
starosta Běchovic

Sen o koupališti

Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky tohoto čísla ÚZ byly společenské a kulturní akce prozatím zrušeny, 
sledujte, prosím, aktuální program na následujících webových stránkách, na něž se dostanete po načtení 
QR kódu do svého mobilního telefonu. 

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

KLÁNOVICE
KC Nová Beseda

ÚVALY
Městský úřad 

BĚCHOVICE
Úřad MČ Praha-Běchovice

KOLODĚJĚ
Úřad MČ Praha-Koloděje

Kulturní akce u našich sousedů
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané

Nízké ceny. Možnost dopravy.
Tel.: 602 248 464

Email: kcrt@seznam.cz

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

tenisová skola Radonice.indd   3 10.2.2020   8:37:37

INZERCE
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KČT, odbor PRAHA – KARLOV, oddíl TurBan 

Vás zve na 8. ročník pochodu 

KLÁNOVICE aneb CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY 
Sobota 1. 2. 2020 

 
START:  ŽST Klánovice   36, 45 km 7.00 – 9.00 hod 
                                           9, 15 km       9.00 – 11.00 hod 

Trasy - orientační body:  pro pěší, pro rodiny s dětmi včetně kočárků 
9 km -  Klánovice – Šestajovice – Cyrilov – NS Klán. Lesem – cíl 
              Trasa 9 km patří do cyklu Prahou turistickou  

   PZP 45. Startovné děti 5 Kč, KČT a PP 15 Kč, ostatní 30,- Kč. 
15 km – Úvaly – Škvorecká obora – Újezd – Vidrholec - cíl 
36 km – Úvaly – sv. Donát – Doubek – Mukařov – Janovický les – Na Plachtě –  
                           Třebohostice – Škvorec – Dobročovice – Újezd – cíl 
45 km – Úvaly – Přišimasy – Klepec – Mrzky – Tuchoraz – Na Šembeře – Doubravčice –  
                            Hradešín – Škvorec – Dobročovice – Újezd - cíl  
    
NOVINKA: e-turistika: nově e-trasa  
Místo papírového popisu půjdete po e-trase, kterou si stáhnete na základě odkazu na 
www.mapy.cz. Odkaz dostanete u pořadatelů na startu či na požádání. 
 
Startovné na trasách 15, 36 a 45 km: děti 10 Kč, KČT 20 Kč, ostatní 30 Kč 
 
Pochod patří mezi pochody IVV a Dvoustovku.  
Mohou být pořizovány obrazové záznamy, které mohou být dále publikovány. 
 
CÍL: Klánovice, rest. Smolík u žst   11.30 – 19.00 hod 
        V cíli na vás čeká odměna. 
 
Pořadatel: www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz          Na Nový rok o slepičí krok 
                    mail: kctturistickabanda@email.cz                         Na Tři krále o krok dále. 
                    M. Kravčíková – kravcikm@centrum.cz                 Na Klánovice o den více. 
                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  
 

 
 

 

cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

proNÁjeM –ŘRD 5+kk/G, podlahová plo-
cha 220 m2, pozemek 306 m2, Poříčská ul.,

Praha 9 – Újezd n.L.

PRONÁjeM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd n.L.

proNÁjeM – kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,

Štefánikova ul., Zeleneč

proNÁjeM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,

ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

PROdej – RD 3+kk a 3+1/G/B/T,
podlahová plocha 200 m2, pozemek
1205 m2, Revoluční ul., Šestajovice

pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

& 603 280 220
Makléř roku 2015 reMAX Čr

Ing. Zdirad pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

cena 40.000,-Kč/měsíc + energie
+ odstupné

zdirad.pekarek@re-max.cz
www.zdiradpekarek.czmarketa.vecernikova@re-max.cz

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

prodej - luxusní byt 3+kk, 114 m2

+ zahrada 273 m2 + garážové stání,
ulice Marvanova, Praha 9 – Satalice

Cena 10.650.000,-Kč

Nově

cena 32.000,-Kč/měsíc + energie cena 10.990.000,-Kč
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Chcete aktuality o dění v MČ Praha 21?

Nalaďte si Mobilní rozhlas!

Zprávy přicházejí do aplikace, která je ke stažení 

 pro operační systémy Android a iOS. 

Registrovat se lze i na webu mobilnirozhlas.cz.


