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Krásný den, milí sousedé. 

Tento úvodník nemohu začít ničím jiným než ne-
dávným svátkem demokracie, a to volbami do 
zastupitelstva naší městské části. Tentokrát se 
o přízeň voličů ucházelo hned 6 subjektů. 
Děkuji všem, kteří k volebním urnám dorazili 
a vyjádřili tak svůj názor na budoucí směřování 
našeho Újezda. Mé velké poděkování patří pře-
devším vám všem, kteří jste dali uskupení ODS 
a TOP 09 – SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD podporu. Vaše hlasy pro naše uskupení 
či naše kandidáty nám tak přinesly zisk 11 zastupitelských křesel ze 17, 
a to je pro nás nejen nejlepší odměna za naši práci, ale zároveň i výzva 
a závazek do budoucna. Gratuluji tedy všem zvoleným zastupitelům nejen 
za naši koalici, ale také všem zastupitelům ostatních uskupení a hnutí. Tě-
ším se na vzájemnou spolupráci s těmi, kteří mají zájem pro Újezd tvořit. 
Děkuji, až na výjimky, i za slušně a férově vedenou volební kampaň. 
Přejme si, ať se nám společně podaří Újezd posunout zase o kus dále. 
Náš tým na tom hned začal pracovat. Výhoda návaznosti vedení MČ je ne
otřesitelný fakt. Sám vím, že každé nové vedení by se stejně jako my v roce 
2018 půl roku orientovalo v problematice úřadu a procesech. Takto mohu 
své nové kolegy tímto procesem rychle provést. 
Jsme připraveni ještě více komunikovat se všemi občany Újezda a přenášet 
jejich přání a postřehy do konkrétních projektů. Jsme zároveň připraveni 
navázat úspěšnou spolupráci s Klánovicemi a Kolodějemi stejně tak, jako 
se nám daří spolupráce s Běchovicemi. Tím zdaleka nekončíme. Náš cíl 
je spolupracovat i s obcemi za hranicí našeho správního obvodu. Zvláště 
v oblasti dopravy. Veškeré aktuální informace vždy naleznete na obvyklém 
místě úřadu MČ nebo přímo na facebooku starosty. Těším se na vzájem-
nou spolupráci.
Pojďme ale k projektům, které pro vás připravujeme nebo jsou realizová-
ny. Jistě jste si všimli, že se nám podařilo vybudovat nový přechod u Útesu. 
Místo bylo velmi nebezpečné a je jen velké štěstí, že zde nedošlo k tragické 
události při přebíhání. Nyní je v místě nový přisvětlený přechod. Ať vám 
slouží. Když jsme u přechodů, již teď řešíme v koordinaci s TSK, jak by bylo 
možné postavit přechod na Blatově. Další plánujeme prověřit a pokusit se 
zrealizovat u Zeleného domu. Tato dvě místa si přechody určitě zaslouží 
a my nebudeme na nic čekat a rovnou se do toho pustíme. Dostal jsem 
dotazy, jak dále s parkem Z21. Psí park je již hotový a my se pustíme do 
druhé fáze a vybudujeme další mlatové cesty a začneme osazovat místa 
mobiliářem podle projektu, který jste mohli vidět v minulých vydáních ÚZ. 
Finanční prostředky se nám podařilo získat již v minulém volebním obdo-
bí, a i zde je vidět důležitost návaznosti ve vedení MČ. Plynule tedy pře-
jdeme do výběrového řízení na zhotovitele a následné realizace. Velmi se 
na to těším. Místo bývalé skládky v lese zde budeme mít krásný lesopark. 
Zároveň bych rád upozornil, že se není třeba bát kácení. Místo je již připra-
veno. Zmizí v budoucnu i nevkusný prostor deponie, který tam prostě ne-
patří. Nová pěší a cyklocesta na nádraží se staví. Po přeložce sítí a opravě 
mostku se začne pokládat finální povrch. Dejte prosím pozor na dočasné 

trase. Policie bude provádět i namátková měření 
rychlosti nízko letících pilotů, kteří nedodržují sta-
novenou rychlost a ohrožují tak nás všechny.
Přeji krásný podzim a těším se na osobní setkání, 
moji Újezďáci.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Rada během září zasedala třikrát. 
Projednala umístění griloviště u ryb-
níku v ulici Dubinská. Újezd tak získal 
další odpočinkové místo. Gril měst-
ské části daroval pivovar Velkopopo-
vický Kozel. 
Radní schválili licenční smlouvu o ve-
řejném provozování hudebních děl 
ve výši necelých 12 tis. Kč na akci Ča-
rodějnice 2022. 
Vzhledem k přesunutí MŠ Sluníčko 
na novou adresu museli radní schvá-
lit změnu v rejstříku škol a školských 
zařízení. 
Radní vzali na vědomí Koncepční roz-
vahu revitalizace sídliště Rohožník, 
kterou si můžete prohlédnout na in-
ternetových stránkách městské části. 
Získali jsme dotaci pro městské čás-
ti na realizaci opatření pro pražské 
domácnosti ohrožené inflací ve výši 
necelých 2,5 mil. Kč. Zastupitelstvem 
hlavního města Prahy nám bylo schvá-
leno částečné přeúčelování získaných 
finančních prostředků na výstavbu 
mateřské školky Sluníčko. Proto část-
ka ve výši 1,5 mil. Kč může být vyčle-
něna na nákup nábytku školky. 
Radní schválili prodloužení termínu 
dodání projektové dokumentace na 
opravu rozvodů zdravotního stře-
diska Rohožník. 
Na základě žádostí nájemníků, kte-
rým končí nájemní smlouva během 
listopadu, radní schválili prodloužení 
jejich nájemních smluv. 
Radní opětovně odsouhlasili zapo-
jení do programu „Otevírání hřišť 
veřejnosti a prevence sociálního vy-
loučení“. Do tohoto programu jsme 
se zapojili již v minulosti a díky němu 
jsme otevřeli hřiště u základní školy 
v Polesné ulici veřejnosti. 
Získali jsme finanční dar ve výši 50 tis. Kč 
na vánoční osvětlení v  Újezdě od 
společnosti MIA FILM s.r.o. a od spo-
lečnosti DNA Production s.r.o. ve výši 
20 tis. Kč. 
Radní schválili novou koncepci škol-
ství městské části Praha 21 na období 
20222028, kterou je možné nalézt na 
webu www.praha21.cz. Tímto bych 
chtěla poděkovat všem členům pra-
covní skupiny, které se na jejím zpra-
cování podíleli. 

    Kristýna Kopecká,
místostarostka
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V pondělí 5. září se konalo poslední jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
ve volebním období 2018–2022. Na programu jednání byla zpráva o čin-
nosti rady za období duben až srpen 2022. Dále zastupitelstvo vzalo na 
vědomí rozpočtová opatření provedená v uplynulém období a s ohledem 
na ukončení pracovního poměru Ing. Šťastné jmenovalo novou tajemnici 
finančního výboru. Zastupitelstvo také schválilo plnění rozpočtu MČ Praha 
21 za 1. a 2. čtvrtletí roku 2022 a nakonec byly projednány zápisy z výboru 
finančního i kontrolního.
Protože se jednalo o poslední zasedání v uplynulém volebním období, 
bude první ustavující jednání nového zastupitelstva svoláno pravděpodob-
ně ve druhé polovině října. Přesný termín a čas se dozvíte včas z webu MČ 
Praha 21 a z pozvánky na úřední desce.

Šárka Zátková, 
tajemnice

O čem jednalo zastupitelstvo

Ráda bych na tomto místě za celý úřad poděkovala za spolupráci všem 
zastupitelům zvoleným pro volební období 2018–2022, ač to nebylo vždyc-
ky jednoduché, zvládli jsme to všichni se ctí. Děkujeme všem zastupite-
lům i za jejich výbornou práci v komisích a výborech. My z úřadu jsme se 
vždycky snažili, aby to fungovalo a to se snad povedlo. Speciálně bych ráda 
za všechny mé kolegy popřála mnoho štěstí v dalším „nezastupitelském“ 
životě paní MUDr. Zuzaně Dastychové, která byla zastupitelkou dlouhých 
30 let a velmi rádi jsme s ní vždy spolupracovali. Těšíme se, že bude nadále 
aktivní a nezmizí z veřejného života. Na závěr bychom velmi rádi poděko-
vali za spolupráci v uplynulých letech všem předsedům a členům komisí 
a výborů. S mnohými z vás se těšíme na pokračování spolupráce.

Šárka Zátková, 
tajemnice

Poděkování z úřadu

Na újezdském hřbitově probíhá další fáze rekonstrukce, a to severní hřbi-
tovní zdi. Staví se také nová kolumbária. Budou zde dva nové samostatné 
bloky po 30 kolumbárních schránkách, stavba bude hotová do konce září.
Snažíme se, aby prostředí na hřbitově bylo stále hezké a udržované. Za-
jišťujeme průběžný úklid hřbitova a úpravu zeleně. Městská část posky-
tuje nájemcům hrobových míst všechny služby zcela zdarma. Na hřbitově 
v Újezdě nad Lesy se platí pouze za užívání místa. Nájemné je stanoveno 
na 10 let, a to nově takto:

nájem hrobového místa
0,7 m2 – 1 m2 
(zejména urnový hrob)  1 500 Kč       
2 m2 – 4 m2  3 200 Kč
4 m2 – 6 m2  5 900 Kč
nad 6 m2  8 000 Kč

nájem kolumbární schránky
pro 2 urny 2 500 Kč
pro více než 2 urny 4 000 Kč

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se můžete obrátit na odbor VHČ, 
správy bytů a údržby, který správu a údržbu veřejného pohřebiště zajišťuje.

Jaroslava Bendová, 
odbor vedlejší hosp. činnosti

Újezdský hřbitov prochází 
další fází rekonstrukce
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5. října procházka Prahou 5. října procházka Prahou 
po Královské cestě,po Královské cestě,

    pořádá KAS,pořádá KAS,
  více na str. 24.  více na str. 24.

6. října Podzimní ochrana 6. října Podzimní ochrana 
zahrádek – přednáška,zahrádek – přednáška,

   „Areál snů“  „Areál snů“ 
ve Staroújezdské ul., ve Staroújezdské ul., 

  od 16 hod.  od 16 hod.

7. října zahrádkářská výstava - 7. října zahrádkářská výstava - 
vernisáž, vernisáž, 

    „Areál snů“ „Areál snů“ 
ve Staroújezdské ul., ve Staroújezdské ul., 

  od 13 hod.  od 13 hod.

7. října keramická dílna, 7. října keramická dílna, 
    pořádá DDM, pořádá DDM, 
  Polyfunkční dům,   Polyfunkční dům, 
  od 16 hod.   od 16 hod. 

12. října Stavby v běhu staletí, 12. října Stavby v běhu staletí, 
výstava fotografií – výstava fotografií – 
vernisáž, vernisáž, 

  Újezdské muzeum,   Újezdské muzeum, 
  od 18 hod.  od 18 hod.

15. října výlet do Šternberka 15. října výlet do Šternberka 
a Ledče, a Ledče, 

    pořádá KAS, více na str. 24.pořádá KAS, více na str. 24.

15. října výlov Újezdského 15. října výlov Újezdského 
rybníka,rybníka,

    prodej ryb prodej ryb ––  dopolednedopoledne

18. října výstava vojenské18. října výstava vojenské
19. října techniky a exhibice,19. října techniky a exhibice,
    farní louka v Čentické ul., farní louka v Čentické ul., 
  více na str. 2  více na str. 2

20. října Za svobodou třemi 20. října Za svobodou třemi 
světadíly,světadíly,

    křest knihy a přednáška,křest knihy a přednáška,
  divadelní sál ZŠ, od 16 hod.  divadelní sál ZŠ, od 16 hod.

20. října Vzpomínky na Hanu 20. října Vzpomínky na Hanu 
Hegerovou, koncert,Hegerovou, koncert,

    Galerie Zelený dům, Galerie Zelený dům, 
  od 19 hod., více na   od 19 hod., více na 

cafegaleriezelenydum.czcafegaleriezelenydum.cz

21. října výtvarná dílna, 21. října výtvarná dílna, 
    pořádá DDM,pořádá DDM,
  Polyfunkční dům,   Polyfunkční dům, 
  od 16 hod.   od 16 hod. 

22. října dětské rybářské závody,22. října dětské rybářské závody,
    Blatovský rybník, od 9 hod.Blatovský rybník, od 9 hod.

22. října Černoušek Bum-Ti: 22. října Černoušek Bum-Ti: 
africká pohádka,africká pohádka,

  pořádá DDM,   pořádá DDM, 
  Polyfunkční dům   Polyfunkční dům 
  od 10:30 hod.  od 10:30 hod.

Kalendárium na říjenKalendárium na říjen

Nové občánky městské části Praha 21 ve čtvrtek 15. 9. slavnostně přivítal pan staros-
ta Milan Samec. Kvůli nepřízni počasí proběhlo vítání občánků v obřadní místnosti 
úřadu, krásný program si pro všechny připravily děti z 1. mateřské školy.
I tentokrát měli mezi miminky lehkou převahu chlapečci. Přivítali jsme 19 chlapečků 
a 14 holčiček narozených v období od 1. 1. do 30. 6. 2022. Přejeme všem dětem i je-
jich rodinám mnoho radosti a lásky ve společném životě.

Lenka Drdlová,
odbor občansko správní

Noví občánci

Klubovna pro seniory 
Další klubovna pro seniory proběhne 12. října od 9:30 hod. v Újezdském 
muzeu.
Těšíme se na vás.

Zuzana Dastychová, 
Kristýna Kopecká
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Fotbalisté se dočkají nové střechy

Nejen my máme velkou radost, ale 
také celý horolezecký oddíl Gekon a 
všichni nadšenci do lezení v Újezdě. 
V  pátek 19. srpna byla dokončena 
stavba nové lezecké stěny v tělocvičně 
na 2. stupni ZŠ. Hotové jsou také nava-

zující stavební práce, které zahrnovaly 
doplnění stropních podhledů a osvět-
lení, navazující elektřinu a také úpravu 
prostor kolem basketbalového koše.
Původní stěna vznikala v několi-
ka etapách (od roku 1994 do roku 
2008), již nevyhovovala bezpečnost-
ním normám a bylo prakticky ne-
možné ji opravit. Nová lezecká stěna 
je vyprojektovaná a postavená těmi 
nejpovolanějšími – firmou TRwalls. 
Cena stěny je cca 1 250 000 Kč, ma-
ximální výška lezecké stěny je 6,9 m 
s převislostí 2,5 m a plochou 115 m2, 
šířka stěny je 17,4 m. Profesionální 
stavěč Ondra Petrů na stěně postavil 
26 cest s více jak 600 úchyty a deseti 
liniemi jištění. Cesty mají obtížnost od 
4 do 9 a je možné je po nějaké době 
přestavět. Celá stěna je koncipována 
tak, aby ji mohli využívat začátečníci – 
děti (pravá strana) i zkušení lezci (levá 
strana) a je propojena boulderovou 
stěnou. A určitě vás bude zajímat, že 
stěna v Masarykově ZŠ bude zadána 
v aplikaci https://www.climbhere.cz/ 
a jednotliví lezci si zde můžou zdar-

ma vést svůj „deníček“ a sledovat svůj 
progres při lezení.
Všem sportovcům přejeme mnoho 
úspěchů!

Helena Gryčová,
odbor školství a kultury

Lezecká stěna i tělocvična dokončeny

Na začátku září byla zahájena rekonstrukce kabin újezd-
ských fotbalistů. Budova, v níž kromě nich najdete i ob-
líbenou restauraci Na Hřišti, byla dlouhodobě ve špat-
ném stavu. Do střechy zatékalo a v kabině rozhodčích 
bylo dokonce potřeba strop z důvodu statiky podepřít. 
V první fázi, která bude hotová do poloviny října, se do-
čká opravy střecha včetně podbití a vyměněny budou 
také okapy a svody. Díky tomu již nebude dovnitř zaté-
kat a pomůže to i statice budovy. Následně se ve druhé 
fázi přistoupí také k opravám uvnitř budovy. V průběhu 
září proběhnou také drobné venkovní opravy v areá-
lu – lavičky a nátěr zábradlí okolo trávníku. Za finanční 

podporu velmi děkujeme hlavnímu městě Praze, která na 
zlepšení zázemí pro naše fotbalisty poskytla dotaci.

Ludmila Lambertová,
odbor majetku a investic 

Úřad MČ Praha 21 pronajme
Prodejnu
Nebytový prostor o výměře 15,7 m2, 
prodejna nepotravinářského charakteru.
Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz
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Hledáte v Újezdě místo pro piknik s přáteli, dětskou oslavu nebo si chcete 
prostě jen odpočinout a v klidu posedět se svým partnerem? Během let-
ních měsíců jsme v lokalitě za rybníkem Dubinská zejména díky finanční 
podpoře z klimatického balíčku hlavního města Prahy vybudovali přírodě 
blízké a  unikátní odpočinkové místo vhodné přesně pro tyto příležitosti. 
Na původně zarostlém a neudržovaném pozemku vznikly mlatové stezky, 
které navážou na budoucí cyklostezku s napojením na Oplanskou. Byla zde 
vytvořena přírodní tůň olemovaná dřevěným zábradlím, zasazeno 12 oře-
šáků a v parčíku nainstalováno kryté sezení a také lavičky. Podél stezky 
jsme vytvořili i edukační zóny nejen pro děti, najdete zde hmyzí domek, 
bosonohou stezku nebo dřevěné hmyzí pexeso. Na jaře právě zde vykvete 
barevná květnatá louka a bude založena travnatá pikniková plocha. 
Třešinkou na dortu je umístění grilovací zóny. Unikátní gril věnoval měst-
ské části Praha 21 pivovar Velkopopovický Kozel. Gril slavnostně pokřtili 
a rozpálili ve středu 21.9. vyhlášený šéfkuchař David Valíček spolu s před-
staviteli pivovaru a našeho úřadu. Kromě grilovaných dobrot nabídli orga-
nizátoři příchozím hostům i vychlazené pivo od Kozla a živou hudbu. Velmi 
děkujeme všem návštěvníkům, kteří strávili s Kozlíkem i s námi příjemné 
odpoledne. Přejeme si, aby celá lokalita vydržela v tak krásném stavu co 
nejdéle a sloužila našim občanům. Osobně bych ráda poděkovala všem 
kolegům z úřadu, kteří se na vzniku parčíku podíleli, je to výsledek skvělé 
spolupráce napříč celým úřadem.

Šárka Zátková,
tajemnice

Nové odpočinkové místo
za Újezdským rybníkem 



8

Komise životního prostředí vyhlásila v dubnu soutěž 
„Kompostování nás baví“ ve třech kategoriích: Děti foto-
grafují kompost, Kompostér z dotace a Kompost. Vyhlá-
šení vítězů proběhne na zahrádkářské výstavě 6. října 
v16 hodin.
Každý ze zúčastněných to pojal po svém, třeba devítile-
tý Ondřej Mareš vyfotografoval kompost i s husími po-
mocníky. Zvířátka hrají hlavní roli i na fotkách od Zuzany 
Dastychové, Jaroslava Zeleného a Miroslava Švarce.
Jako inspiraci pro ostatní nominovala příběh s kom-
postérem Michaela Skalníková. Kompostér objednali 
s  manželem se záměrem nabídnout cca šedesáti do-
mácnostem v areálu za Penny možnost kompostovat. 
Na jaře svolali brigádu a společně zkompletovali a umís-
tili kompostér a spojili to i se sousedským setkáním na 
hřišti. Možnost je hojně využívána a v komunitním kom-
postéru tak končí nejen tráva ze společného hřiště, ale 
i zbytky z kuchyně, květiny a papírové obaly od vajec. 
Potěšující je, že po pár měsících používání kompostéru 
se v něm neobjevuje nic, co by tam patřit nemělo.
Do obecné kategorie „Kompost“ zaslala výtvor své-
ho manžela Eva Gutierrez. Nejprve vyzkoušeli klasický 
plastový, ale ten jim neseděl, proto její manžel vyro-
bil po nastudování různých návodů a videí svůj vlastní 
kompostér z palet. Je tzv. rostoucí, z přední části může 
podle naplněnosti přidávat či odebírat prkna a tak se 

krásně dostane ke všem vrstvám (podobně jako fungují 
i kompostéry „z dotace“). Navíc jej umístil šikovně pod 
jehličnany tak, že ho v zahradě není téměř vidět. Vzniklý 
kompost využívá ve své zeleninové i okrasné zahradě 
a ta mu to vrací rozmanitou úrodou.
Další, i vyhlášení zahradníci, mi hlásili, že kompost 
s úrodou v plné kráse nestihli vyfotit, protože se jim na 
rostlinách přes noc objevil stříbrný povlak  padlí. Takto 
napadené listy museli ostříhat. Ty ale není vhodné kom-
postovat, musí se spálit nebo dát do hnědé popelnice, 
stejně jako plevely s květy nebo semeny nebo vytrvalé 
plevely množící se oddenky. Běžným zahrádkářským 
procesem kompostování, kdy postupně materiál při-
dáváme, se nevytvoří dostatečná teplota, která by vše 
špatné „spálila“, jako je tomu v kompostárně, kde končí 
obsah hnědých popelnic. Připomínám, že hnědou po-
pelnici a její svoz lze zdarma objednat na https://biood-
pad.praha.eu/.
Ještě jednou všem děkuji za zaslané fotografie a dou-
fám, že to inspiruje ke kompostování i další a zbavíme 
se tak nešvaru odkládání rostlinného odpadu do lesa 
a  dalších veřejných ploch. Je až zarážející, že někteří 
neváhají odkládat např. posekanou trávu i do čerstvě 
upraveného Ježkova parku místo zkompostování nebo 
využití bezplatného svozu. Za komisi životního prostředí

Jitka Carbolová

Na kompostu, tam to žije!

Úřad MČ Praha 21 pronajme
Reklamní plochu
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 Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz
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Přechod u Útesu dokončen
Dlouho očekávaná výstavba nové-
ho přechodu je po necelém měsíci 
stavebních prací dokončena. V rám-
ci investiční akce společnosti TSK 
byl realizován přechod pro chodce 
s bezbariérovým přístupem přes 
hlavní komunikaci v místě křížení 
s ulicí Plhovská. Přístupný je jednak 
schody z chodníku, ale také bezba-
riérovou rampou z ulice Plhovská. 
Povrch rampy a napojení chodníků 
jsou provedeny ze zámkové dlažby, 
samotný přechod je z důvodu zvýše-
ní bezpečnosti přisvětlen. Součástí 
prací na straně Račiněveské ul. byla 
také stavba odvodnění. Děkujeme za 
vaši trpělivost při občasném čekání 
na průjezd. Věříme, že nyní bude po-
hyb chodců v oblasti významně bez-
pečnější. Doufáme, že máte z jeho 
dokončení stejnou radost, jako my 
všichni na radnici.

Zdeněk Růžička,
místostarosta 

KOSMETIKA 
PEDIKÚRA

Tereza Sucháčková
tel. 724 526 849

su.tereza@seznam.cz

Najdete nás na adrese 
Zalešanská 726, 
Újezd nad Lesy

INZERCE

mailto:su.tereza@seznam.cz
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Prázdniny skončily a začátek září byl nabitý zážitky, které 
potěšily malé i velké Újezďáky. Nejprve jsme se patřičně 
rozloučili s prázdninami. Děti si užily diskotéku a rodiče 
pak prožili trochu romantiky v letním kině. Jen o pár dnů 
později proběhl Nohejbalový turnaj o pohár starosty či 
pochod Za loupežníkem Drholcem. Druhý týden v září 
byl ve znamení Dnů zdraví. Čtyřdenní akci odstartovaly 
dva dny na různých sportovištích v Újezdě, kde si děti 
mohly vyzkoušet sporty, jež je lákají, ale zatím si neměly 
možnost je vyzkoušet. Také proběhl již tradiční Vidrho-
lecký orienťák. Páteční den byl tradičně věnován zdra-
ví lidí, přírodě a Zemi. Proběhl den nabitý poznáváním 
a aktivitami, které byly věnovány jak dětem, tak dospě-
lým. V sobotu pak Dny zdraví zakončila akce Újezd v po-
hybu, kde jsme si měli možnost zasportovat, zacvičit či 
prožít Cestu za pokladem skřítků.
(Články o vybraných akcích naleznete také v rubrice Spolky.)

Helena Gryčová,
odbor školství a kultury

Újezd plný pohybu 
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Komunální volby jsou za námi a v době, kdy jde toto 
vydání ÚZ do tisku, již byly známé výsledky. S novými 
zastupitelkami a zastupiteli se jistě na těchto stránkách 
budeme seznamovat v dalších měsících. Prozatím jejich 
abecední seznam naleznete na následující straně. 
A jelikož informace v měsíčníku, kterým ÚZ je, rychle 
zastarávají, podívejme se na letošní komunální volby 
v širších souvislostech. Začít můžeme třeba u voleb-
ní účasti, která dosáhla 51,86 procenta. Leckomu se to 
může zdát málo – vždyť obecní volby jsou voličům blízké 
v tom, že leckdy hlasují právě pro sousedy, nikoliv politiky 
z plakátů, které „naživo“ ani neviděli. V historickém ohle-
du jde ale o třetí nejlepší účast v komunálních volbách od 
roku 1990. Větší zájem o vhození hlasovacího lístku do 
urny Újezďáci projevili již jen v roce 2018 a v roce 1994. 
Zajímavý je i pohled na detailní výsledky. Újezd má osm 
volebních okrsků a kdyby to mělo být jen na některých 
z nich, vypadalo by nové zastupitelstvo poněkud jinak. 
Výchylku od konečných výsledků za Prahu 21 představu-
jí oba okrsky na Rohožníku. V jižní části sídliště (okrsek 
21007) získalo uskupení ČSSD + Zdraví Sport Prosperita 
+ NK celkem 9,66 procent hlasů, v celé městské části ale 
skončilo na hodnotě 3,58 %, a tudíž nepřekročilo povin-
né pětiprocentní kvórum. Naopak střed Újezda (okrsek 
21005) se stal baštou ODS a TOP 09, která tu oproti 
celkovým výsledkům nabrala o šest procentních bodů 
více. 

V novém zastupitelstvu uvidíme devět nových tváří, osm 
zastupitelů svůj mandát obhájilo. V komunálních volbách 
hrají velkou roli preferenční hlasy a křížky zafungovaly 
letos i v Újezdě. Dva mandáty za Újezd žije získali Lucie 
Doležalová a Petr Kučera, trojka a čtyřka na kandidátce, 
kteří takto „přeskákali“ číslo 1 a 2 na volebním lístku. 
Pro zajímavost: historicky nejlepším „skokanem“ byla 
v Újezdě dnes již bývalá zastupitelka Zuzana Dastychová, 
která takto v roce 2018 zvládla díky preferenčním hlasům 
poskočit hned o sedm míst kupředu. 
Co do počtu žen má nové zastupitelstvo šest zástup-
kyň, což je dlouhodobý újezdský průměr. Genderově vy-
chýlené bylo zastupitelstvo minulé (20182022): ovšem 
v neprospěch mužů, žen (10) byla v zastupitelstvu pře-
vaha. Vůbec nejméně zastupitelek (3) vzešlo z komunál-
ních voleb v roce 1994 a 1998. Co se věku týče, leží mezi 
nejstarším a nejmladším zastupitelem 42 let, což není při 
pohledu na ostatní městské části nijak neobvyklé. V kate
gorii věku se ale jedna zajímavost také najde. Libor Vá-
clavík z ODS je ve svých 27 letech druhým nejmladším 
zvoleným zástupcem obce od roku 1990. 
A nakonec ještě pohled na odevzdané hlasy. Vzhledem 
k demografickému vývoji nepřekvapí, že letos bylo ve 
volebním seznamu zapsáno vůbec nejvíce voličů od roku 
1990 – plných 7722. Pro srovnání: v roce 1994 to bylo 
4578 Újezďáků. 

Blahoslav Hruška

13

TÉMA

Jak volil Újezd
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INZERCE

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

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA

TEL: +420 608 153 818

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Samec Milan   

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Hazdra Michal Ing.

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Motejlová Alena Ing.  

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Filipinská Lucie Mgr. Ph.D. 

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Václavík Libor Mgr.  

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Koza Richard Ing.  

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Bláhová Kateřina MUDr.  

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Vojta Ondřej Ing.  

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Frey Jiří   

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Sedlák Petr  

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD 
Bláha Patrik Ing.  

ANO 2011    
Pelčáková Hana JUDr.  

ANO 2011    
Růžička Zdeněk   

ANO 2011    
Trčalová Yvona Mgr.  

ÚJEZD ŽIJE   
Kučera Petr Ing. arch. Ph.D. 

ÚJEZD ŽIJE    
Doležalová Lucie Mgr.  

Otevřený Újezd    
Roušar Pavel RNDr.  

Pozn.: Podle počtu získaných mandátů.
Zdroj: volby.cz

Nové zastupitelstvo

ODS a TOP 09SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD  11

ANO 2011  3

ÚJEZD ŽIJE  2

Otevřený Újezd  1

Celkem zastupitelů 17

Počty mandátů 
v Zastupitelstvu MČ Praha 21

mailto:flaskova@akjp.eu


KULTURA

Knihy pro dospělé
 Ptáčková Jindřiška – Nahořklá vůně chmelu
 Černucká Veronika – Autogram pro vraha
 L. A. Larkin – O život
 Charlotte Philbyová – Nejtěžší ze všeho
 Marek Skřipský – Válka inspektora Rádla
 Alena Jakoubková – Přišla třetí blondýna
 Jarmila Pospíšilová  … a naposled konvalinky
 Jana Benková – Slunečnice
 Ava Miles – Země Nory Robertsové
 Jo Thomas – Stín olivovníku
 Hana M. Körnerová – Pán hor 1.
 Barbara Cartlandová – Paprsek slunce
 František Neužil – Řezenské ortely
 Daniel Brown – Hrdinové ve člunu
 Lysa Walder – O život: napínavé příběhy ze 

záchranné služby

Knihy pro děti
 Lucy M. Montgomery – Anna ze Zeleného domu
 Jiří Žáček – Nesedejte na ježka
 Dita Křišťanová – Zvířátka na statku
 Kasandra – Pozor děti!: Společně pro virům
 Carmen Rodríguez – Zvířata: Atlas nočních živočichů
 Erica Carracedo – Člověk v prehistorii

Místní knihovna 
PrahaÚjezd nad Lesy
adresa: Staroújezdská 2300 
(Polyfunkční dům)
telefon: +420 281 012 956 , 
email: knihovna@praha21.cz 

Novinky z knihovny

Vážení čtenáři, první týden v říjnu probíhá každý rok 
celorepubliková akce Týden knihoven. V letošním roce se 
k této akci rozhodla připojit i naše knihovna. Co jsme pro 
vás připravily? V týdnu od 3. do 7. října budou mít noví 
zájemci o registraci do knihovny zápisné na rok zdarma. 
Dále na tento týden vyhlašujeme amnestii dlužníků. 
Pokud máte doma dlouho půjčené knihy, nemusíte se 
bát je bezplatně vrátit, protože upomínka vám bude 
tento týden prominuta. Pro velký úspěch zopakujeme 
bazar knih. Po celý říjen můžete k nám do knihovny 
průběžně nosit zachovalé knihy, které udělají radost 

Týden knihoven: zápisné zdarma i bazar knih
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dalším čtenářům anebo si na oplátku můžete nějaké 
knihy odnést domů. Více informací vám rády poskytneme 
přímo u nás v knihovně. Těšíme se na vás.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, 
knihovnice

Začneme 10. 10., tradičně od 10 hod. v DDM (dříve Level), 
tradičně bude 8 pokračování, přihlášky v podatelně Úřadu 
MČ a tradičně se na vás těšíme…
Lektorem bude (a zdá se, že ne naposled) dr. Martin Kra-
tochvíl. A my si s panem spisovatelem, letcem, horolez-
cem, kameramanem a režisérem budeme povídat a spolu 
žasnout nad světovými dokumenty, které s přáteli svého 
studia Budíkov natočil na cestách po tajuplných, exotických 
a nedostupných krajích – Polynésie, Oceánie, Jižní Ameriky, 
Indie, Himálaji… Zvláště překvapivé a mimořádné jsou do-
kumenty o životě tamních lidí, kteří jsou sice lidé jako my 
– žijí však, jak se zdá, na úplně jiné planetě. Jen ta muzika 
je bez hranic!
Následujících sedm schůzek, besed a promítání (filmů už je 
cca 50 – některé už odvysílala i ČT) si domluvíme až na místě.

Martin Kratochvíl  absolvent 
Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy (obor filosofiepsycho
logie) a prestižní Berklee Col-
lege of Music v Bostonu (obor 
kompozice). Majitel nahrá va cí
ho studia Budíkov a jeden z nej 
úspěšnějších českých podni  
katelů (někdejší spoluvlastník 
Bontonu). Hlavně však „pan pianista“  symbol skupiny Jazz 
Q, která od roku 1965 vydala už 11 alb a prošla jí i řada 
za hraničních interpretů, z domácích mimo jiné Jiří Stivín, 
Luboš Andršt.
Těšíme se na pokračování – s námi i panem lektorem.

Petr Mach

Újezdská akademie opět ožívá



S panem učitelem Stanislavem Krausem jsem se nikdy osobně nesetkala, 
přesto nás některé životní okamžiky propojily.
Několik let jsem strávila ve stejné školní budově ve Staroklánovické, chodila 
po stejných chodbách, spojila nás práce s dětmi. Poprvé jsem jeho jméno za-
registrovala v roce 2005 na komisi vzdělávání a výchovy, kdy se pod vedením 
PhDr. Jaroslavy Jiráskové projednávalo zhotovení pamětní desky k 10. výročí 
úmrtí. Můj syn Jan byl tehdy jedním z dětí, které při jejím odhalení v říjnu 2006 
recitovaly Raisovu Cestičku k domovu. Nezapomenutelné bylo srdečné vzpo-
mínání nejen újezdských na kamaráda a kolegu Standu, na skvělého a usmě-
vavého pana učitele. O rok později se stala paní učitelkou na naší škole jeho 
vnučka Jana Synková.
V roce 2012 uplynulo 100 let od narození Stanislava Krause. Tehdy jsem byla 
jako členka muzejní rady požádána PhDr. Milošem Schmidtem, předsedou 
muzejní rady, a PhDr. Jaroslavou Jiráskovou o uspořádání výstavy. Při návště-
vě Holína jsem se seznámila s jeho manželkou Alenou a dcerou Hanou Synko-
vou. Díky jejich vyprávění jsem nasávala informace nad vyznamenáními, foto-

Pocta újezdskému učiteli  
generálu Krausovi

grafiemi umístěnými pod skleněnou 
deskou psacího stolu a ručně psaný-
mi svazky válečných vzpomínek, kte-
ré pro svou rodinu zvukově zazname-
nal, a následně na přání újezdských 
kolegů a přátel vznikla publikace 
„Za  svobodou třemi světadíly” vyda-
ná v roce 1996. Následovaly tři mě-
síce mailové korespondence s  dce-
rou Hankou, pročítání vzpomínek, 
kopírování materiálů. Nad samotnou 
výstavou převzal záštitu tehdejší 
předseda Senátu ČR Přemysl Sobot-
ka. Vernisáže se kromě celé rodiny 
zúčastnilo mnoho Krausových žáků, 
kolegů, žijících spolubojovníků, přá-
tel a veřejnosti. Nezapomenutelným 
zážitkem bylo hudební provedení 
písniček v podání všech čtyř vnoučat, 
které je děda Standa učil za pobytu 
v Holíně.
Uplynulo dalších devět let a naše cesty 
se opět protnuly. 252. protiletadlové-
mu raketovému oddílu z mých rod-
ných Strakonic, který je součástí 25. 
protiletadlového raketového pluku 
„Tobruckého” a hlásí se k odkazu Čes-
koslovenského lehkého protiletadlo-
vého pluku 200 – Východního, byl pre-
zidentem republiky propůjčen dnem 
28. 10. čestný název „252. protileta-
dlový raketový oddíl generála Stani-
slava Krause”. Je mi potěšením, že veš-
keré materiály připravené pro výstavu 
v roce 2012 byly prostřednictvím ro-
diny věnovány strakonickému oddílu. 
V září 2021 předali jeho zástupci škole 
kopii prezidentského dekretu a byla 
domluvena každoroční spolupráce na 
říjen, který je pro pana Krause zdá se 
symbolický  narození, úmrtí, odhalení 
desky, pojmenování oddílu. 
I to byl důvod k vydání rozšířeného 
dotisku „Za svobodou třemi světa-
díly” za finanční podpory MČ Pra-
ha 21 právě v říjnu 2022, kdy si tak 
zároveň můžeme důstojně připo-
menout 110.  výročí od narození vý-
jimečného člověka, který svou sta-
tečností, skromností, všestranností, 
rozhledem a přístupem k životu ovliv-
nil Újezd nad Lesy. A křest publikace 
během blížících se říjnových oslav 
není také náhodný  T. G. Masaryka 
uznával, jeho odkazu zůstal věrný po 
celý život a za svobodu národa bojo-
val. S úctou k panu učiteli Stanislavu 
Krausovi

Eva Danielová
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Kdo a kdy tě přivedl k běhání?
Pocházím ze sportovní rodiny. S atle-
tikou jsem začal asi v sedmi letech, 
byla původně jen jako doplňkovým 
sportem k tenisu. Atletika mě ale ča-
sem začala bavit víc, asi tak trochu 
i tím, že v ní mám větší úspěchy. Ta-
ké mě těší, že máme v oddíle prima 
partu dětí a trenérů pod vedením 
Zuzany Olšanové. 

Jak vypadá tvůj běžný týden? Kolik 
z toho je škola a kolik tréninky?
Vyučování končím vždycky odpole-
dne a mezi ním a tréninky mám asi 
tři hodiny na přípravu do školy. Tré-
nuji přibližně čtyřikrát týdně přes dvě 
hodiny. O víkendu mám pak občas 
závody. V covidové době jsem tré-
noval s tátou i pětkrát týdně v kláno-
vickém lese. Tréninky to byly drsné, 
i teď když si na to vzpomenu, cítím tu 
únavu. Během největších covidových 
omezení jsem běhal s rouškou.

Věnuješ se běhu, krosu, devítiboji. 
Co z toho tě víc baví?
Baví mě všechno, ale nejraději mám 
devítiboj. Je totiž mnohem všestran-
nější. Kros mám také rád, je to pří-
jemná změna oproti stadionu, kde 
obyčejně trávím mnohem víc času. 

Jsi odchovanec ŠSK Újezd nad Lesy, 
ale prý již míříš jinam. Kam to bu-
de, kdo tě bude trénovat?
Mrzí mě, že musím odejít z ŠSK Újezd 
nad Lesy, ale protože jde o škol-

Překonávání sebe sama mě žene kupředu

ní klub, nemá starší kategorie než 
žactvo. Tedy dorostence, juniory a 
muže. Předběžně jsem domluvený 
s atletickým oddílem Nehvizdy, kde 
bych trénoval pod vedením vícebo-
jaře Tomáše Vojtka. Klub budu měnit 
na podzim v přestupovém období.  
Na dobu strávenou v ŠSK Újezd nad 
Lesy budu ale moc rád vzpomínat. 

Máš mezi českými běžci nějaký 
svůj vzor?
Přímo vzor asi ne, ale samozřejmě ob-
divuji výkony Emila Zátopka, Tomáše 
Dvořáka, Jana Železného a  dalších 
hvězd české atletiky. Ale mě osobně 
nejvíce žene kupředu překonávání 
vlastních výsledků. Mám vytyčené 
výkonnostní cíle, kterých se snažím 
dosáhnout.

Kdy a kde tě fanoušci z Újezda 
v  nejbližší době mohou povzbudit 
na trati?
Ještě v září se v Jablonci nad Nisou 
koná mistrovství České republiky, 
kde poběžím steeple, to je závod na 
1500 m s překážkami a vodním příko-
pem. A chystám se i na 100 m překá-
žek. Začátkem října se chci zúčastnit 
přeboru Prahy ve víceboji.

(Jablonecké mistrovství proběhlo v do-
bě uzávěrky tohoto vydání ÚZ, Honza 
skončil 4. ve steeplu a 6. na 100 m pře-
kážek – pozn. red.)

Blahoslav Hruška

LIDÉ

Školní sportovní klub (ŠSK) při Masarykově ZŠ patří mezi pravidelné přispěvatele ÚZ. Právem. Může se totiž pochlu-
bit řadou výtečných odchovanců. Jedním z nich, který od podzimu opouští újezdskou základnu a přechází do jiného 
klubu, je i Jan Machalický. Ve svých patnácti letech má za sebou pozoruhodnou běžeckou kariéru: ve své kategorii 
vyhrál například Velkou kunratickou, před dvěma roky se jako mladší žák stal mistrem republiky v přespolním bě-
hu. Věnuje se ale také devítiboji a atletickým disciplínám. 

Jan Machalický (15) – odchovanec 
ŠSK Újezd nad Lesy, věnuje se běhu, 
atletice a víceboji. Je žákem 9. třídy 
ZŠ v sousedních Klánovicích, plánuje 
se hlásit na sportovní gymnázium 
Přípotoční. 
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23. října  a 20. listopadu 
doba přistavení od 9 do 12 hod.
Toušická – u spořitelny
Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
Valdovská x Hrádková 
Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
Pilovská x Čenovická 
Po naplnění budou kontejnery podle potřeby vy-
měňovány. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit 
a není možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti 
z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj 
počkat a až poté do něj odložit odpad. 

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
NA ROSTLINNÝ ODPAD

PODĚKOVÁNÍ  
V zářijovém ÚZ jsme se dočetly, že paní místostarostka 
Kristýna Kopecká již nebude v příštím volebním období 
kandidovat do místního zastupitelstva.
Za všechny členy naší organizace SPCCH jí moc děkujeme 
za ochotu a vstřícnost, s jakou se nám, seniorům, věno-
vala. U tak mladého člověka, kterým je, je to vzácné. Ještě 
jednou moc děkujeme a v dalším pracovním, a hlavně 
osobním životě vám přejeme hodně štěstí, spokojenosti 
a úspěchů. Za členy SPCCH

Eva Štrasmajrová,
Marie Tomaidesová

Myslím si, že jsem vyvolený, a proto ve své funkci dělám do-
bro pro občany. Jen se jich zapomenu zeptat, zda je moje 
nápady potěší. Nebo hůř? Ani se jich nechci ptát? Ano někdo 
v tomto případě, který popíšu, namítne, je to dar. Tak k to-
mu daru:
Navrhnu projekt rekultivace mokřadu Dubinská, neprojed-
nám s občany a na poslední chvilku tam ještě dodám gril. Do 
oblasti, kde není dům bez zahrady a kde není dům bez gri-
lu. 6. 9. 2022 rychle rada MČ schválí umístění daru a smlou
vy, jeden den po posledním zastupitelstvu. Zveřejní zápis 
7. 9. a když jsem já osobně přijel v neděli z výletu, gril byl 
11. 9. na místě. V době, kdy dodácí lhůty všeho jsou delší 
než obvykle. Vedle grilu budka jako u cyklostezek, již nyní 

v neděli dopoledne 11. 9. nedopité vínko, vajgly a nepořádek 
u koše. V předchozí SMS diskuzi pan starosta chválí projekt 
mokřadu jako klidný, o grilu pomlčí a s odstupem po další 
diskuzi mě odkáže na paní tajemnici. Kdo a kdy projednal 
gril a projekt s občany, se zatím nedozvídám. Tato oblast by 
si ale zasloužila spíše hustě stromy, aby byl odcloněn bu-
doucí obchvat. Ale komunální náboženství, kdy vše a rychle 
dělám jakoby pro voliče, je naplněn. Já sám jsem se orien-
tačně zeptal šesti obyvatel z okolí. Gril nechce a nepotřebuje 
nikdo z nich, stromy a cestu by ale přivítal každý. Zkušenos-
ti s přístřeškem z jiných částí jsou velmi negativní, pokud je 
sezení zakryto střechou, to se pije a i jinak tráví čas veseleji. 
Tak děkujeme, pane starosto.

Jaroslav Jeníček 

PÁCHÁNÍ DOBRA PRO OBČANY

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
toto vydání ÚZ se připravovalo v době těsně před volbami, vzhledem k uzávěrce příspěvků (15. 9.) tedy sloupky 
(staro)nových zastupitelů a zastupitelek najdete až v listopadovém vydání.  Sloupek paní zastupitelky Hubínkové, 
jejíž mandát již vypršel, zařazujeme do listárny.

Blahoslav Hruška, 
šéfredaktor ÚZ 

PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři, dovolte mi, přestože jsem již tak činila na 
jednání zastupitelstva, ještě jednou poděkovat. Poděkovat 
občanům za to, že mě v roce 2018 „poslali“ do zastupitelstva 
a vložili ve mě tak svou důvěru. Dále chci poděkovat 
zaměstnancům Úřadu MČ Praha 21 za jejich ochotu a přístup. 
A v neposlední řadě bych ráda poděkovala zastupitelům, že 
to se mnou vydrželi, i když vím, že to neměli jednoduché, 
protože nejsem typickým představitelem žáka nedělní školy. 
Závěrem chci popřát novému vedení hodně sil a úspěchů 
v práci, která je před nimi. 

Zdeňka Hubínková

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A -  čtvrtek 27. října 
1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská   1500  1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická    1530  1550

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká    1600  1620

4. křižovatka ul. Rohožnická                            1630  1650

    (na parkovišti u prodejny Albert)
5. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1700  1720

6. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1730  1750

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská     1800  1820

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská  1830  1850

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

22. října - doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod 
Rohožnická – u prodejny Albert
Toušická – u spořitelny
Valdovská/Hrádková
Druhanická/Staroújezdská (u hasičárny).

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Praha 21 - trasa B -  úterý 18. října 
1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská   1500  1520

2. křižovatka ul. Rápošovská – Dědická   1530  1550

3. křižovatka ul. Chotěnovská – Toušická    1600  1620

4. křižovatka ul. Lomecká – Zbýšovská                  1630  1650

5. křižovatka ul. Měšínská – Žehušická 1700  1720

6. křižovatka ul. Valdovská – Hrádková 1730  1750

7. křižovatka ul. Pilovská – Čenovická        1800  1820

8. křižovatka ul. Nadějovská – Bečvářská  1830  1850

Více informací o celoročním svozu najdete na webu 
http://praha21.cz/informace/nebezpecnyodpad a také 
v informační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu na 
území hl. m. Prahy v roce 2021“
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Žáci naší školy se opět vrátili po prázdninách do škol-
ních lavic. Pan ředitel Libor Skala s panem starostou 
Milanem Samcem promluvili ke školákům a vyučujícím 
prostřednictvím školního rozhlasu. Nulťáčky a prvňáčky 
s rodiči, prarodiči a sourozenci přivítali po státní hymně 
osobně u vchodu do školy ve Staroklánovické. A co přál 
pan ředitel do nového školního roku Újezdu? „Dnes nám 
začal nový školní rok a já nám všem přeju, abychom ho 
zvládli stejně dobře jako školní roky minulé. Věřím, že 
nic nezabrání tomu, abychom ho celý strávili ve školních 
lavicích, a že na něj budeme v budoucnu vzpomínat jen 
v dobrém.“

Eva Danielová

Zpátky do školních lavic

V týdnu od 12. do 16. září absolvovaly děti z budovy 1.stup-
ně naší školy jako každý rok kurz první pomoci. Tentokrát 
byl zaměřený na popáleniny a dušení. Děti si vyzkoušely 
nejen jak se zachovat, když hoří, ale také ošetřovat všechny 
druhy popálenin a poskytnout první pomoc člověku, který 

Ze zářijových akcí 

Poslední den prázdnin se paní 
učitelky 1. stupně Masarykovy 
ZŠ oblékly do sportovního ob-
lečení a s netrpělivostí očeká-
valy, až se na hodinách objeví 
16 hodin. Proč? Měly se poprvé 
setkat s budoucími prvňáčky 
a  jejich rodiči. Nejprve se zdá-
lo, že se akce z důvodu nepří-
znivého počasí vůbec neusku-
teční. V poledne se však počasí 
umoudřilo. Zahájení i celá akce 
proběhla v přátelské náladě. Na 
závěr jsme si všichni zazpívali 
za doprovodu kytary. Společné 
setkání se velmi vydařilo.  Tímto 
bych chtěla poděkovat kolegy-
ním a  kolektivu z Inbáze, které 
se akce zúčastnily.

Jana Sieberová,
zástupkyně ředitele ZŠ

Setkání prvňáčků aneb cesta kolem 
školy

se dusí. Na závěr každý malý záchranář obdržel certifikát 
o absolvování kurzu. 
Děti ze 3. E si přály navštívit Ordinaci v růžové zahradě. 7. 9. 
se tak stalo! Při prohlídce ateliérů v Hostivaři tak mohly vi-
dět nejen samotné kulisy, ale také šatny, maskérny a také 
to, jak takový seriál vlastně vzniká. Snad největším zážitkem 
byl operační sál, kde jsou použity skutečné přístroje, nic-
méně místo lidské kůže se používá vepřový pupek, místo 
lidských střev vinné klobásy a jako lidská tkáň hovězí maso.

Tereza Hrubá
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Letošním rokem bude děti z MŠ Rohožník provázet kamarád Človíček. Budeme 
ho seznamovat se životem na naší planetě, učit ho být kamarádem, umět po-
moci, rozvíjet komunikaci a respekt k druhým. Prostě být „člověkem“. A děti ho 
za odměnu občas pozvou k sobě domů, vezmou ho na výlet, do divadla a třeba 
na hřiště. Prostřednictvím Človíčka navážeme bližší spolupráci s rodiči.
Človíčka nám ušila naše školková babička Milenka Uherová, která k dětem již 
několik let pravidelně dochází a učí je ručním pracím, práci se dřevem, s kera-
mickou hlínou a podobné rukodělné činnosti. 
I pouhé povídání s babičkou je pro děti příjemným zpestřením pobytu ve školce.
Všichni se těšíme na nová neznámá Človíčkova dobrodružství. Za MŠ Rohožník 

Iveta Průšová 

Človíčkova dobrodružství 
na Rohožníku 

Škola na dnech zdraví
Dny zdraví, organizované Městskou částí Praha 21, jsou každoročně v pátek do-
poledne rezervovány pro školkové a školní děti. Nabídka  zdravého dne je velmi 
pestrá, každé dítě si může vybrat, co ho zajímá a pak doporučit ostatním. Za pl-
nění aktivit u stánků pak následuje zasloužená odměna a při odchodu je možné 
vzít si zdarma některý z nabízených časopisů. Co děti nestačí obejít během pobytu 
se školou, mohou projít ještě v odpoledních hodinách samy nebo s rodiči nebo si 
udělat výlet na Multifunkční hřiště i v sobotu.
Mezi oblíbené letošní aktivity patřilo měření očí, seznámení s technikami neslyší-
cích a nevidomých, vodící pes, třídění odpadu, hlavolamy, dopravní hřiště s pře-
kážkami, hasičský vůz, první pomoc, rozhovory s válečnými veterány o vojenských 
misích, včely a jejich svět a domácí zvířata. Náladu a radost dětí není třeba popiso-
vat, byla zachycena objektivem fotografa.

Eva Danielová
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SPOLKY

Na zahradách se probarvují listy stromů 
i keřů, příroda se již připravuje na zimní 
spánek, venkovní teploty jsou příznivé 
pro poslední sklizně úrody a úpravy 
zahrad na zimu. Je to měsíc, který mů-
žeme přirovnat k dubnu, kdy se střídají 
slunečné i deštivé dny s ranními mlha-
mi i mrazíky, někdy i posledními bouř-
kami. Však pořekadla říkají: Říjen když 
blýská, zima plíská. Nebo: Bouřka v říj-
nu třebas malá, sotva na to zima stálá. 
Milovník zahrady již myslí na další rok 
a právě říjen je vhodný na výsadbu ci-
bulovin, stromů, keřů.    
Cibuloviny: při výsadbě nesmí být tep-
lo ani mrazivo, vyhlédneme si pro ně 
slunné místo s propustnou půdou. Je-
li zem příliš jílovitá, a to tady v Újezdě 
většinou je, provedeme v místě výsadby 
cibulovin drenáž alespoň 2 až 3 cm vy-
sokou, ze štěrku, písku, keramzitu, čímž 
se vyhneme vzniku různých hnilob. 
Půdu dobře prohnojíme kompostem. 
Při  výsadbě se vyplatí používat misky 
(košíčky), cibuloviny nebudou sestupo-
vat do země a budou pěkně kvést. V do-
bě sucha zaléváme zejména tulipány, ty 
milují vlhkou zem. Základní pravidlo je, 
že je sázíme do hloubky dvojnásobné 
výšky cibule. Když nasadíme hlouběji, 
vyrostou nám jenom listy.
Vinná réva: říjen je čas na její výsadbu. 
Pro pěstování na zahradách se dopo-
ručují tzv. interspecifické odrůdy, jako 
jsou Vostorg, Krystal, Nero, Prim, které 
jsou odolné vůči houbovitým choro-

bám. Révu vinnou pěstovanou ve skle-
níku vydatně zavlažíme.
Ovocné stromy: na zahrady o ploše 
do 400 m2 bychom měli vysazovat pou-
ze zákrsky nebo vřetena. Při výsadbě 
ovocných stromů na podzim zastřihuje-
me pouze poraněné kořeny, vhodné je 
stromky namočit na 24 hod. do vody, ke 
všem stromkům musíme dát kůly, zatlou-
káme je před výsadbou. Korunku zastři-
hujeme na jaře.
Okrasná zahrada: je čas na výsadbu 
okrasných stromů a keřů, vysazujeme 
je do takové hloubky, v jakých rostly, 
nezbytná přes zimní období je nastýl-
ka, tím zamezíme pronikání mrazu do 
země, můžeme použít i spadané listí. 
Pozor na řez růží, které nám již rostou 
na zahradě, jejich výhony zkrátíme na 
polovinu, na konečnou požadovanou 
délku je znovu zkrátíme až na jaře, při 
silném zkrácení hrozí zmrznutí. K ja-
hodníkům přihrneme půdu z kompostu 
a vydatně zalijeme. 
Zeleninová zahrada: uvolněné záho-
ny zryjeme, hroudy necháme v kusech, 
usnadní pronikání vody do země, zarý-
váme hnůj, listí. Na podzim používáme 
hnojiva obsahující draslík a fosfor. Pro 
zlehčení půdy se někdy používá popel, 
na zahradu patří pouze dřevěný popel, 
ostatní znečišťují půdu. V druhé polovině 
října je doba pro sklizeň paprik, rajčat ze 
skleníků či fóliovníků, přírůstky v tomto 
čase jsou již minimální.  Kompost přehá-
zíme ještě před příchodem mrazů. 

Zvířátka: Při podzimním úklidu zahrady 
nezapomeňte ponechat na okraji kup-
ku listí, větví či kamenů. Jinak u vás uži-
teční pomocníci nenajdou žádný úkryt 
k zimování – ježek, ještěrky, berušky, 
čmeláci.
O veškerých našich akcích budete in-
formováni ve vývěsných skříňkách, 
stránkách ÚZ a zabezpečeném webu 
https://kvetyujezda.ic.cz  
Ukázku našich pěstitelských úspěchů 
i  neúspěchů můžete zhlédnout na vý-
stavě ovoce a zeleniny ve dnech 7. 
a  8.  října v našem Areálu snů, Staro-
újezdská 495. Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

P O Z V Á N K A 
na veřejnou přednášku na téma:
Podzimní ochrana zahrádek
ve čtvrtek 6. října v 16 hodin

v areálu zahrádkářů, ul. 
Staroújezdská 495

Přednášet bude a dotazy zodpoví 
rostlinolékař Ing. Jiří Špaňhel

Při příležitosti výstavy 
Ovoce a zelenina 

Proběhne i vyhlášení výsledků 
fotosoutěže 

„Kompostování nás baví“.

Zahrádka v říjnu 

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 813 h. pro děti ze škol

Pátek  7. 10. od 1317 hod. *  zahájení a slavnostní odpoledne  
*

 Sobota 8. 10. od  816 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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V Újezdě se stala již tradicí akce pro rodiny s dětmi, 
kterou znáte jako Cestu za pokladem skřítků. Již 13 let 
místní spolek Rarášek z Újezda připravuje tuto poho-
dovou procházku po místním lese, kde se její účastní-
ci na stanovištích sedmi skřítků snaží zvládnout jejich 
úkoly. Každý úkol je jiný a spojený zejména s ochra-
nou přírody, podporou aktivního vyžití a propagací 
místního lesa. Ne jinak tomu bylo i letos. V sobotu 
10. 9. se u registračního stánku na multifunkčním hři-
šti sešlo postupně 253 dětí, které se vydaly na trasu 
dlouhou 2 km. Cesta byla označena fáborkami, takže 
nám v lese nikdo nebloudil. „Nečekaně“ se na jedné 
stezce objevili i dva loupežníci. I přesto všichni doká-
zali dojít až do cíle, kde na ně čekal již strážce pokla-
du a lesní víly a děti si pak mohly odnést i odměnu za 
své úsilí. 
Vždy nás potěší, když se na akci vydají nejen děti a je-
jich rodiče, ale také prarodiče, tety, strýcové či kama-
rádi. Společně tak stráví příjemné odpoledne při pro-
cházce místním lesem. Počasí nám přálo, tak jsme si 
to všichni společně moc užili. Srdečně vás zveme na 
naši další akci, 5. 11. proběhne 7. Újezdský strašiles. 
Akce byla finančně podpořena MČ Praha 21. Za Ra-
ráška z Újezda 

Šárka Skřivanová
foto David Macek

Skřítkové, 
tesaři … 

V sobotu 3.9. proběhla v újezdském skateparku již tradiční akce 
Skatepark žije. Jedná se o závody na BMX kolech, graffiti jam a bas-
ketbalový turnaj.
Kluci z WDGF Raiders se postarali o průběh celého závodu. K vidění 
byl Freestyle, Highest jump a Skopávaná. Na legální graffiti ploše 
vznikla nová díla a každý mohl přispět i svým vlastním výtvorem. 
Legální plocha je přístupná kdykoliv v otevírací době skateparku.
Akce proběhla za podpory MČ Praha 21, organizovali ji WDGF Rai-
ders a sociální pracovníci z klubu Autobus (Neposeda,z.ú.), kteří na 
Praze 21 pracují s dospívajícími a podporují je v aktivním trávení 
volného času. Za klub Autobus

Jakub Vokurka

Skatepark žije, vol. 3

                                                tel.: 606 900 600

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00           Křemínská 153                                         
SO:        09.00–13.00                                   282 01 PŘIŠIMASY

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT              
Likvidace autovraků všech značek                              
Pneuservis bez čekání

INZERCE



MO ČRS Újezd nad Lesy
vás zve

v sobotu 15. 10. dopoledne na

TRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKA 
Součástí je prodej ryb u klubovny MO ČRS 

na rohu ulic Dubinská a Staroújezdská
a

v sobotu 22. 10. od 9 do 14 hod. na

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
na revíru Rokytka 1, Blatovský rybník.

Věk závodníků 615 let, registrace od 8 hod., 
počet účastníků ca 40, občerstvení zajištěno.

Petrův zdar!
Více informací na tel.: 776 601 010  Jan Franc (předseda MO) 
                                       602 947 507  Aleš Hrubý (jednatel MO)
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Krásná slunečná neděle byla tím pravým dnem pro 6. roč-
ník pochodu Za loupežníkem Drholcem. Na start tras 5, 11 
a 25 km se vydalo 214 turistů od nejmenších v kočárku až po 
zdatné turisty seniory. Pro děti byli na čtyřech kontrolách při-
praveni loupežníci a loupežnice a po zdolání úkolu přibylo na 
startovní papír zvířecí razítko. V cíli pak byli všichni odměněni 
pamětním listem, medailí, absolventskou vizitkou a ti mladší 
i mléčnou a oplatkovou dobrotou. Kdo chtěl, mohl si vyzkou-
šet i trenažer bruslení.
Oblíbené saláty připravily letos paní učitelky a asistentky 
opravdu loupežnické – pomstu Petrovských (fazolový), Babin-
ského poslední přání (zeleninový), Lotrandův dech (tzatziki), 

Mančino sladké tajemství (ovocný), Cipískovu první trefu (těs-
tovinový) a Rumcajsův cloumák (sýrový). 
Součástí pochodu byla i letos tradičně sbírka pro Světlušku. 
Díky dobrovolným příspěvkům bylo letos za světluščí dárko-
vé předměty vybráno 7 300 Kč. Děkujeme!
Velké poděkování za nás organizátory patří obětavým ka-
marádům z Újezda a KČT a paním učitelkám a asistentkám 
Masarykovy ZŠ – ti všichni mají velkou zásluhu na možnosti 
uskutečnit další ročník Drholce pro místní i přespolní, kteří 
tentokráte dorazili i z Havlíčkova Brodu, Plzně, Stochova a ze 
Znojma.

Eva Danielová,
Klára Zezulová

Pošesté za loupežníkem Drholcem 

KAS zve na výlety
5. 10. procházka Prahou s průvodkyní. 
Trasa od Klementina po Královské cestě na Staroměstské 
náměstí. Sraz 10:00 hod. u Filozofické fakulty  stanice Metra 
Staroměstská. Odjezd ze stanice Újezd nad Lesy v 8:30 hod. 
autobusem 163 na Depo Hostivař, odtud metrem

15. 10. výlet na jeden z nejstarších českých hradů, Český 
Šternberk. Po obědě si prohlédneme hrad v Ledči nad 
Sázavou.
Odjezd v 8.00 hod. od Lidlu (7:45 z Blatova)
Příspěvek účastníka na dopravu 300 Kč, vstupy hradí KAS, 
oběd účastníci zájezdu. Hlaste se u paní Krajzingrové, 
telefon 736 417 414

O muzikálech v listopadu jste byli informováni v minulém 
ÚZ, počátkem prosince (3. 12.) připravujeme adventní 
zájezd do Pardubic. 

Za výbor KAS  
Zuzana Dastychová



V soboru 17. 9. úspěšně proběhl druhý ročník pouličního 
festivalu Zažít Újezd jinak. Úspěšný byl hlavně díky vám, ná-
vštěvníkům, kteří jste přišli v bundách a s deštníky a pomohli 
jste vytvořit skvělou atmosféru. Úspěšný byl díky programu 
tanečníků a sportovců (Hectic Dance Club, Elements Crew, 
Shuffle Dance z DumUm, Kangsinm Dojang), kteří s nadše-
ním tančili a skákali mezi kapkami deště. Úspěšný byl díky 
výbornému jídlu připravenému ukrajinskými ženami a Pi-
zzerií Gustus, skvělé kávě od Café Prostoru a vínu z vinařství 
Memento. Dílničky pro děti si připravily ZŠ Victoria School, 
Školka Andělská a Bee Happy. Program citlivě zakončilo hu-
dební vystoupení dua Sabina Ulmanová a Jan Samek a na sa-
mý závěr vystoupila ukrajinská zpěvačka Kataryna Gapochka 
s doprovodem. Počasí nám sice nepřálo, venkovní teplota 
listopadová, déšť nás spláchl celkem třikrát, ale nikdo neřešil 
mokré boty. Vysvitlo slunko a jeli jsme dál. Špatné počasí na-
opak pomohlo větší soudržnosti mezi stánkaři a přimělo nás 
improvizovat. Zjistili jsme, že zvládnout se dá vše.

Ze srdce děkujeme všem účinkujícím a dobrovolníkům. Vel-
ký dík patří těm, kteří nás podpořili, ať finančně (Nadace Via, 
Újezd.net, AW Cool, HS Advokátky), věcnými dary do tomboly 
(Jinohrátky, Uzeniny Novák, ZooShopPlus, El Bio bez odpadu, 
ABC Dětské botičky a další) či pomocí. Děkujeme. Za organi-
zátory  

Lenka Danielová

V hojném počtu jsme vyrazili do Slatiňan, Krásný zámek 
vlastnili od roku 1746 do roku1942 Auerspergové. Jan Adam 
jej získal sňatkem a Slatiňany se staly nejoblíbenějším a nej-
navštěvovanějším sídlem tohoto rodu. Zámek je obklopený 
překrásnou zahradou, a protože zámečtí páni byli milovní-
ky lovu a koní vzniklo později, i zásluhou českého hipologa 
Františka Bílka, v části zámku Státní hipologické muzeum. 
Nyní je zámek ve vlastnictví státu a je postupně renovován.
Po obědě jsme pokračovali do městečka Luže. Tomu vévodí 
na uměle navršeném kopci Chlumku poutní místo: Chrám 
Panny Marie Pomocné, postavený koncem
17. století hraběnkou Marií Maxmiliánou Hieserlovou pro 
umístění obrazu Panny Marie Pasovské.  Prohlídka, včetně 
zasvěceného výkladu pana kostelníka, byla nezapomenutel-
ným zážitkem.
Další část našeho programu, procházku parkem vyhlášené 
Hamzovy léčebny, nám znemožnil silný déšť, a tak jsme se 
vydali k poslednímu cíli našeho výletu, obci Kočí. Dominuje 
jí kostel svatého Bartoloměje. Byl založen roku 1397 a před-
stavuje dílo vrcholné gotiky. Dřevěná zvonice až k zemi po-
krytá šindelem z r. 1666 a barokní krytý dřevěný most, jehož 
účelem bylo překlenout mokřinu a který patří k nejstarším 
zastřešeným mostům v Evropě, to vše činí z kostela raritu. 
Škoda, že vnitřek kostela není přístupný, nemohli jsme se 
podívat na renesanční fresky.
I tak byl výlet vydařený a líbil se. A dotace od MČ nám po-
mohla.

Irena Krajzingerová
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S KAS do Slatiňan

ZA KONÍČKY DO VELKÉ CHUCHLE
Se SPCCH navštívíme slavné závodiště a školu 
pro žokeje, jedinou v ČR.
Sraz: 10. listopadu (čtvrtek) v 9.35 hod. 
na vlakovém nádraží PrahaVelká Chuchle
Doporučená doprava: vlakem z nádraží ČD Praha
Klánovice v 8.54 hod. (9.16 hod. Praha hl. n.), 
výstupní stanice PrahaVelká Chuchle v 9.35 hod.  

Ve spolupráci s CK WES Nový Jičín organizujeme opět v roce 
2023 desetidenní (2 dny na cestu) pobyt v chorvatském leto-
visku Biograd na Moru. Bude to již naše 7. návštěva. Nabízí-
me ubytování v apartmánových vilách v klidné části města, 
dostupnost moře – asi 60 m, jídlo v dostatečném množství 
(česká kuchyně), možnost výletů do okolí, kvalitní služby de-
legáta. To vše za velice slušnou cenu 11 000 Kč, včetně do-
pravy z Újezda do Biogradu a zpět. Termín pro rok 2023 je 
od 14. června. Podrobnější informace: I. Krajzingrová, tel.: 
246 082 247, 736 417 414, A. Vlková, tel.: 281 972 390.
Tak neváhejte a hlaste se. Našich 6 návštěv je nejlepší re-
klamou.

Dovolená u moře 

V srpnu uspořádal SPCCH rekondiční pobyt pro kardiaky. 
Denní program byl pevně stanoven. Před snídaní ranní roz-
cvička, dopoledne cvičení na podložkách a na židlích, které 
vedly Jana a Růža. Odpoledne byly společné vycházky po 
okolí. Každý den jsme také dostávali materiály na trénování 
paměti. Po večeři jsme se všichni sešli, kde probíhalo zhod-
nocení daného dne, a upřesnili jsme si program na další den. 
Poslední večer byl s tombolou a malým občerstvením. Byla 
to hezká tečka za tímto vydařeným pobytem, vždyť i počasí 
nám po celý týden přálo. Děkujeme Růžence za dobře zorga-
nizovaný pobyt. 

Oldřiška Vaculová

Týden v Jizerkách

Pouliční festival podruhé



Karel Novák oceněn za celoživotní přínos 
fotbalu Sibřinu. Vždy to byl řízný bek, který by 

se pro mužstvo rozdal! Obětavý, běha-
vý a neustále komentující dění na hřišti!  
Karel aktivní fotbal neopustil dodnes, 
kdy i v 66 letech dvakrát týdně hraje se 
starou gardou Újezda. A stále platí že: co 
si neuhraje nohama, dohraje si pusou.
V 90. letech začal trénovat újezdskou 
mládež, a když se mu v pozdějším vě-
ku narodil syn Honza, tak byl u jeho 
prvních fotbalových krůčků v Újezdě. 
Dnes, i díky Karlovi, kope Honza za ligo-
vý dorost Viktorky Žižkov. Karel se poté 
vrátil k trénování nejmenších přípravek 
a mladších žáků. V Újezdě přirozeně pla-
tí za respektovanou trenérskou autori-
tu. Nebál se ani trénování dívčího týmu, 
který v Újezdě vznikl. Mezi jeho svěřen-
kyně tehdy patřila jeho žena i dcera.
V újezdském fotbale dlouhá léta působí 
i jako funkcionář, je členem výboru, vy-
konává funkci pokladníka a jednu dobu 
vedl i účetnictví klubu. Tímto mu k udě-
lení ceny gratulujeme a přejeme mno-
ho dalších let v našem klubu. Za  FK 
Újezd nad Lesy

Michal Krejčí
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Fotbalová asociace České republi-
ky (FAČR) každoročně oceňuje cenou 
Dr.  Václava Jíry osobnosti, které se 
v  Česku významně podílely na rozvoji 
fotbalu na celorepublikové či regionál-
ní úrovni. V letošním roce jich tak obdr-
želo „malou plaketu“ celkem 41. 
Držiteli Ceny Dr. Václava Jíry v hlavních 
kategoriích se v letošním kalendářním 
roce stali úspěšný trenér Miroslav Kou-
bek, někdejší dlouholetý rozhodčí Ivan 
Grégr a bývalý fotbalový a také futsa-
lový trenér Josef Konta. Kromě tří oce-
nění v hlavních kategoriích se dostalo 
na dalších 38 osobností ze všech krajů 
Česka. Mezi nimi byl i náš dlouholetý 
hráč, trenér a funkcionář Karel Novák. 
Karel se vydal na svou fotbalovou cestu 
v šesti letech v Halámkách (jižní Čechy), 
kde se narodil. Fotbalu se věnuje celý 
život. Od osmi let až do konce své ak-
tivní kariéry hrál za SK Újezd nad Lesy 
(později FK Újezd nad Lesy), s výjimkou 
čtyř sezón, kdy nastupoval za sousední 

Léto je za námi. Co jsme všechno zažili? Začátek nám vyšel 
krásně, na celorepublikovém finále minivolejbalu se naše 
děvčata ve složení Andy, Verča, Viki a Elen umístila na úžas-
ném stříbrném místě, velká gratulace. Následovalo vydařené 
soustředění v Hejnici, kde jsme letos udělali spoustu práce, 
počasí nám přálo a týden utekl jako voda. Následoval kemp 
na našem domácím antukovém hřišti (sportovní areál Vele-
tovská), kdy nás jednou vyhnal déšť, podruhé nám spadla síť. 
Na obědy jsme si museli udělat dlouhou procházku až na fot-
balové hřiště, ale ani to nám nezkazilo radost z pohybu. A na 

závěr, tři poslední dny prázdnin jsme kromě tréninků uspořá-
dali přátelské utkání s týmem děvčat z oddílu Sokol Vršovice. 
Vše se odehrávalo v přátelském duchu. Turnaj skončil neroz-
hodně. Myslím, že se to děvčatům z obou týmů líbilo a jistě si 
toto milé odpoledne někdy zopakujeme. 
Volejbalový oddíl je finančně podporován v rámci grantové-
ho programu MČ Praha 21.
Sportu zdar a volejbalu zvláště!
Za SK JOKY

Bára Plzenská 

Ohlédnutí za volejbalovým létem 

SPORT
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V září se uskutečnily mezinárodní Evropské dětské atletické 
hry 2022 v Brně. Jedná se o největší atletickou soutěž dětí v Ev-
ropě. Celkem se jich zúčastnilo 1857 mladých atletů z 15 stá-

Naši atleti na Evropských hrách

V rámci akce Dny zdraví si náš újezdský taekwondo oddíl 
Kangsim Dojang připravil exhibici, během níž jsme ukázali, co 
vše patří do taekwondo a co se u nás děti můžou naučit.
Exhibici letos zahájil pan starosta, který úvodem přerazil ru-
kou dřevěnou desku. Poté diváky čekalo více než půlhodinové 
představení cvičenců ze závodních skupin. Diváci mohli zhléd-
nout ukázku z přerážení, kde se lámaly dřevěné desky či sta-
vební materiál ytong. Opomenuto nebylo ani důkladné před-
stavení disciplín, ve kterých náš oddíl pravidelně závodí, tedy 
sportovního zápasu a sestav. K těmto ukázkám jsme následně 

přidali i použití sebeobrany, cvičení se zbraněmi a další prvky, 
které měly diváky zaujmout či pobavit. 
Letošní exhibice si i přes hrozbu nepřízně počasí vydařila 
a jsme rádi, že naše vystoupení opět přišlo navštívit tolik lidí. 
Těší nás, že se na nás někteří chodí dívat pravidelně každý rok 
a je to pro nás motivace přicházet stále s novými nápady. Rádi 
bychom poděkovali našim sponzorům – generálnímu partne-
ru společnosti Abak, provozovateli sítě ujezd.net, a hlavnímu 
partnerovi Obchodní akademii a Obchodnímu institutu Praha, 
kteří naši činnost dlouhodobě podporují. Za Kangsim Dojang

Kateřina Skotnicová

Kangsim na Dnech zdraví

tů Evropy ze 124 oddílů.  Během tří dnů proběhlo v krásném 
sportovním areálu VUT Brno přes 5000 startů. Jen na oblíbe-
ném sprintu 60 m bylo hodně přes 100 rozběhů.
Náš atletický oddíl ŠSK Újezd nad Lesy úspěšně reprezentova-
lo osm vybraných atletů. Atleti, ještě žáci, si vyzkoušeli pobyt 
v kampusu vysoké školy (strava v menze, ubytování na koleji). 
Hlavně se však účastnili závodů v mnoha disciplínách (60 m, 
100 m překážek, 300 m, 1500 m, vrh koulí, hod oštěpem, skok 
daleký, skok vysoký). Srovnání se zahraniční konkurencí bylo 
tak motivující, že padaly i osobní rekordy.  Každý náš závodník 
startoval průměrně v pěti disciplínách.  Na závěr posledního 
dne se atleti učili spolupracovat v závodě štafet 4x300 m mix, 
kde jsme běželi v první dráze v prvním rozběhu. Sice jsme ne-
dosáhli na cenné kovy, ale pro většinu atletů to byla první zku-
šenost s mezinárodními závody. Závodníci se vraceli do Prahy 
unavení, ale s novými zážitky. Na prohlídku Brna nezbyl vůbec 
čas. Za ŠSK Újezd nad Lesy.

Jiří Machalický
foto Martina Soukupová
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SOUSEDÉ

FILM
čtvrtek 6. října, 19:30 hod.
Buko (ČR 2022, režie: Alice Nellis)
KC Nová Beseda Klánovice 

neděle 30. října, 16 hod.
Princ Mamánek ( režie: Jan Budař)
KC Nová Beseda Klánovice 

čtvrtek 22. září, 19:30 hod.
Indián (režie: Tomáš Svoboda)
KC Nová Beseda Klánovice 

KONCERT
středa 5. října, 19 hod. 
Luboš Pospíšil Trio

sál Kvapík U Antošů 
více na www.ziji.cz

neděle 9. října, 16 hod.
Filharmoniště: Duo Beatiful Strings
KC Nová Beseda Klánovice 

středa 26. října, 19 hod.
Pavel Šporcl: 
koncert s autogramiádou
Hotel Svornost, Dolní Počernice

DIVADLO
neděle 23. října, od 16 hod.
Pipi Dlouhá punčocha
hraje divadlo Bez hranic
KC Nová Beseda Klánovice 

sobota 29. října, od 19:30 hod.
Václav Havel: Žebrácká opera
u příležitosti 50 let od premiéry
divadlo Horní Počernice 

OBECNÍ AKCE
sobota 8. října, od 8 hod.
bazar dětského oblečení, bot 
a hraček
v prostorách firmy Selgen ve 
Stupici
více na www.sibrina.cz

sobota 15. října, od 8 hod.
bazar podzimního a zimního 
oblečení
MŠ Koloděje

Půlmaraton opět 
rozhýbe Klánovice
Třetí říjnová neděle bude již tradičně patřit běžcům. 
Klánovický les se 16. října zaplní běžci, kteří se vydají 
na trasu dlouhou 21 nebo 10 km, štafetu 11+10km či 
pětikilometrový canicross. 
Díky velké oblibě u rekreačních běžců byl Klánovický 
půlmaraton vyhlášen Českým atletickým svazem jako 
3. nejlepší závod roku 2021. Pohodovou atmosféru 
a krásnou trať ale oceňují i česká běžecká esa. Na startu by 
neměla chybět například jedenáctinásobná medailistka 
z Mistrovství ČR v maratonu Radka Churáňová. Není tedy 
divu, že kapacita závodu (1700 míst v hlavním závodě) je 
již nyní více než z poloviny naplněna. 

Závodní neděle odstartuje programem pro děti. 
Na ty nejmenší do šesti let čeká šedesátimetrová trať 
a vzdálenosti se dále prodlužují s věkem účastníků. A aby 
si i rodiče mohli odběhnout svoji porci kilometrů, je 
připraveno hlídání dětí a doprovodné hry. Startovné pro 
místní děti je navíc bezplatné. 
Tradiční součástí Klánovického půlmaratonu jsou také 
závody v canicrossu, neboli běhu se psem. Ti absolvují 
trasu dlouhou 5 km, obvykle ve velmi rychlém tempu. 
Atmosféra je vždy skvělá od samého startu a tuto 
neskutečnou podívanou si tak nemůžete nechat ujít.
Klánovický půlmaraton je terénní závod s minimálním 
převýšením, který vede po lesních cestách Klánovického 
lesa. Na závodníky čeká špičkový servis, a to i při nepřízni 
počasí. Zázemí je umístěno ve vyhřívané sportovní hale. 
Start a cíl závodů je v samém centru Klánovic, které 
na účastníky dýchnou prvorepublikovou atmosférou. 
Navíc disponují skvělou dopravní dostupností, z vlakové 
zastávky je to na start jen pár minut. Také na trase bude 
o běžce postaráno, občerstvovací stanice jsou rozmístěné 
každé 3 km a samozřejmě také v cíli. Specialitou závodu 
jsou koláče z místní pekárny, které dostanou všichni 
účastníci po doběhu místo účastnické medaile. Hudební 
doprovod akce nabídne kapela Freeride.
Více informací o závodě a programu na 
www.klanovickypulmaraton.cz 

Jan Jech

Kultura v okolí
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Ceník Újezdského zpravodaje 
Č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 

1 vydání 363 Kč 1 vydání 454 Kč 1 vydání 605 Kč 1 vydání 726 Kč 
3 vydání 980 Kč 3 vydání 1.225 Kč 3 vydání 1.634 Kč 3 vydání 1.960 Kč 
1 rok 3.485 Kč 1 rok 4.352 Kč 1 rok 5.748 Kč 1 rok 6.970 Kč 

Č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

1 vydání 908 Kč 1 vydání 1.089 Kč 1 vydání 1.301 Kč 1 vydání 1.815 Kč 
3 vydání 2.450 Kč 3 vydání 2.940 Kč 3 vydání 3.512 Kč 3 vydání 4.901 Kč 
1 rok 8.705 Kč 1 rok 10.545 Kč 1 rok 12.477 Kč 1 rok 17.409 Kč 

Č. 9 č. 10 č. 11 

1 vydání 2.269 Kč 1 vydání 3.630 Kč 1 vydání 7.260 Kč 
3 vydání 6.126 Kč 3 vydání 9.801 Kč 3 vydání 19.602 Kč 
1 rok 21.762 Kč 1 rok 34.819 Kč 1 rok 69.638 Kč 

Výroba nebo grafická 
úprava inzerátu 

500 Kč/1 hod práce 
(v ceně jsou 2 korektury). 

Pozn.: Uvedené ceny jsou 
včetně 21% DPH. 

1 rok inzerce 
znamená 11 vydání 
(červenec a srpen je 

vydáván jedním číslem). 

objednávejte na
inzerce@praha21.cz

1/16 1/8 1/6
růžek

88 x 65 mm 88 x 88 mm 57 x 132 mm88 x 31,5 mm

1/6
výška

1/6
podval

1/4
podval

183 x 66 mm183 x 44 mm

1/4
výška

89 x 132 mm

1/3

183 x 88 mm
podval

1/3
výška

  61 x 266 mm

1/2
šířka

183 x 132 mm

1/1

183 x 266 mm

SOUSEDÉ
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pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek

30 let zkušeností  
v realitách

cena  5.990.000,-Kč

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

PRODEJ – nové byty 2-3+kk v Klánovicích, 
Šlechtitelská ul. Kolaudace jaro 2023 

www.byty-klanovice.cz

ceny od 9.200.000 Kč

PRODEJ – ŘRD s dispozicí 5+kk/G, podlahová 
plocha 120 m2, pozemek celkem 166 m2,  

ul. Na Nové silnici, P 9-H. Počernice

P R O D Á N O

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

cena 28.490.000,-Kč

REALIZACE PŘÍPOJEK – VODOVODU
 KANALIZACE
 PLYNU
 ELEKTRIKY

LIKVIDACE DEŠŤOVÉ VODY –
BETONOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY
PLASTOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY
VSAKOVACÍ JÍMKY

REALIZACE ZÁKLADOVÝCH DESEK PRO RD  REALIZACE ZÁMKOVÝCH DLAŽEB A PLOTŮ

OLFEN CZ s.r.o.                         www.olfencz.cz
tel.: 774 121 837, 602 403 225                  adam.pracovni@gmail.com

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
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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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