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Milí sousedé,
když jsem přemýšlel, kde začít dnešní úvodník,
napadlo mě jedno přísloví. „Zdraví není vším, ale
bez zdraví je všechno ničím“ - Arthur Schopenhauer.
Zdraví je totiž nyní téma nás všech. Uvědomujeme si, jak jsme zranitelní a zároveň zjišťujeme,
jak málo stačí a naše životy naberou jiný směr.
Přejme si, ať tuto dobu přečkáme společně silní,
a ne jednotlivě rozdělení. Mé přání je, aby se lidé
nerozdělovali, ale naopak spojovali. Nenechme
se vmanipulovat médii do rámců, které nás rozdělují a které mnohdy
slouží zájmům úzké skupiny lidí k vyvolávání strachu a negativních pocitů
často bez odborné znalosti věci. Ukažme, že dokážeme držet spolu nejen
při vítězném tažení na mistrovství světa v hokeji nebo turnajích, jako bylo
olympijské Nagano. Je to na každém z nás. Věřím, že tuhle dobu společně
přečkáme a bude pro nás poučením, které přijmeme s pokorou a začneme
se znovu radovat z maličkostí všedních dnů. Život se ale nezastavil a ani
nesmí zastavit. Pojďme nyní k veselejším příběhům všedních dní.
Na první adventní neděli jsme již tradičně rozsvítili náš vánoční strom
a novou výzdobu, kterou jsme pro vás společně připravili. Situace nám
bohužel neumožnila zachovat původně připravený program, ale věřím, že
si ho ještě užijeme, jakmile to bude možné. Potěšilo mě, kolik z vás na
rozsvícení stromu dorazilo, a především přispělo na dobrou věc v rámci
charitativní sbírky pro Světlušku. Částka přesahující 45 tisíc korun je naprosto úžasná a mám velkou radost, že Újezďáci mají srdce na správném
místě. Mnohé finanční příspěvky jste navíc zaslali přímo na účet nadace
a celková částka tedy bude ještě vyšší. Já vám všem za to moc děkuji.
Pozitivních zpráv není nikdy dost, a tak jsem rád, že se podařilo opravit
další úsek chodníků, tentokráte v ulici Lišické u mateřské školky. Byl jsem
tázán, jaký je systém oprav chodníků v Újezdě. Vzhledem k faktu, že náš
rozpočet není bohužel dostatečně finančně silný, tak se z našich zdrojů
provádí opravy nejvíce vytížených částí Újezda. Lidově řečeno, kde bude
z opravy mít užitek co nejvíce občanů. Na velké opravy chodníků nebo
budování nových musíme žádat o financování magistrát. Samozřejmě,
že by bylo skvělé mávnout proutkem a všude bude chodník, ale žijeme
v reálném světě, kde se zázraky dějí výjimečně. Na příští rok plánujeme
například opravu chodníku u zastávky Sudějovická směrem na Rohožník,
a to včetně této zastávky, pokud se podaří věc vyjednat s TSK. Blíží se nám
navíc zima. A uvidíme, jaký stav chodníků, a především komunikací po
ní zůstane. Letos to bylo velmi tristní a bylo nutné mnohá místa nákladně opravit. Zvládli jsme to a jsme připraveni i na příští rok. Stejně tak
je připravena naše zimní údržba. Tedy, až se zima zeptá, my odpovíme
a věřím, že budeme mít opět krásně uklizený Újezd.
Blíží se nám svátky klidu a míru. Já nám všem ze srdce přeji, ať jsou pro
nás co nejklidnější. Ať je strávíme v pohodě se svými blízkými a alespoň
na chvíli všichni zapomeneme na negativní věci
kolem nás. Přeji nám všem pevné zdraví a mnoho štěstí do konce roku 2021 a po celý rok 2022.
Jaké to bude, hodně záleží na každém z nás.
Držte se, moji Újezďáci. A pokud vás něco bude
trápit, dejte mi o tom vědět. Podíváme se na to.
váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady
Rada v listopadu zasedala dvakrát a projednala celkem 46 bodů. Mezi ty hlavní
patřilo řešení plynové kotelny ve zdravotním středisku na Rohožníku. Radní
schválili výběr zhotovitele. Novou kotelnu vybuduje firma Termonta Praha a.s.
Zároveň radní schválili zapojení městské
části do Programu podpory hlavního
města Prahy v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy
2022, a to na opravy hlavního vchodu do
střediska a toalet v přízemí. Do tohoto
programu se také přihlásíme o další pomoc s financováním rekonstrukce bezbariérového úřadu.
Jak už jsme v minulosti informovali, rekonstrukce komunikací je pro nás prioritou.
Proto jsme schválili zpracování projektové dokumentace na opravu silnice,
tentokrát ulice Nadějovské. Projektovou
dokumentaci zpracuje firma Kontiga, s.r.o.
Ředitelkám příspěvkových organizací
byly schváleny odměny za pedagogickou činnost. Zvlášť v této nelehké době je
třeba zohlednit jejich práci. Doufám, že se
situace co nejdříve stabilizuje a odpadnou
jim tak činnosti, které souvisejí s covidem.
V rámci rozpočtových opatření rada
schválila 80 tis. Kč na opravu hasičské
cisterny, dar ve výši 15 tis. Kč na pořádání vánočního koncertu cimbálové muziky
spolku Vamos 66, příspěvek 205 tis. Kč
na nákup hraček a didaktických pomůcek školkám a škole jako vánoční dárky,
neinvestiční příspěvek pro MŠ Rohožník
na dofinancování úspěšných projektů
Vodní kaskáda a Tvořivá hromada ve výši
166 tis. Kč a 114,5 tis. Kč, na zimní údržbu
jsme nově zapojili 307 tis. Kč a přijali jsme
sponzorských dar od společnosti FILM
MAKERS, s.r.o. na vánoční výzdobu.
Jako každý rok jsme schválili plán zimní
údržby na letošní zimu i výsledek poptávkového řízení na její zajištění, které
vyhrála firma Urbanstav, s.r.o. Plán zimní údržby představíme v dalším čísle ÚZ.
Pro příští rok jsme se opět rozhodli zorganizovat další ročník participativního
rozpočtu. Tentokrát navrhujeme vyčlenit 1 mil. Kč. Už se těšíme na vaše návrhy
na vylepšení městské části.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem
popřála klidné prožití vánočních svátků se svými blízkými, a především
hodně zdraví. Věřím, že se situace kolem koronaviru opět zklidní. Opatrujte se a držte se!
Kristýna Kopecká,
místostarostka

4

Vážení občané, srdečně vás
zveme na

jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21,
které se uskuteční

20. 12. 2021 od 14 hod.
v divadelním sále Masarykovy ZŠ.
Program bude uveřejněn na úřední desce
a na webových stránkách MČ Praha 21. Všichni
jste srdečně zváni.

Programové
dotace 2022
Žádosti podávejte
do 10. 12. 2021.
Bližší info na
https://praha21.cz/informace/grantove-rizeni-mc-praha-21

Testy na covid
na Rohožníku
Veškeré druhy testů na covid-19
je možné absolvovat i u nás
v Újezdě. Odběrové místo se nachází v unimobuňkách před vstupem do zdravotního střediska
na Rohožníku (Živonínská 1630).
Provoz covidcentra zajišťuje
společnost Váš praktik s.r.o.
Veškeré informace najdete na
webu vysetri.me, můžete si také naskenovat QR kód s odkazem na
polohu újezdského covidcentra.

Veřejné jednání k přeložce
V úterý 2. 11. se v Újezdě nad Lesy konalo veřejné ústní jednání k územnímu
řízení pro stavbu přeložky I/12 Běchovice-Úvaly. Územní řízení je vedeno stavebním úřadem ÚMČ Prahy 21.
Pracovníci úřadu celé jednání zajistili po stránce organizační a technické
v souladu s platnou legislativou. Jednání proběhlo bez problémů a v klidné
pracovní atmosféře. Z důvodu ztížené epidemické situace jsme také zajistili
kvalitní online přenos.
A jaký bude další postup v rámci řízení? Během ústního jednání bylo možné
ještě podat námitky. Všechny námitky musí být vypořádány v rámci probíhajícího správního (územního) řízení stavebním úřadem a teprve poté může být
vydáno rozhodnutí v 1. stupni.
Děkuji všem zúčastněným za spolupráci při organizaci jednání, a to zejména
zaměstnancům úřadu, bez nichž by projednání nemohlo proběhnout.
Informace o jednání najdete také na str. 22.
Šárka Zátková,
tajemnice

Očkování v Újezdě
První očkování v Újezdě proběhlo 30. 11., a to v tělocvičně Masarykovy ZŠ
v Polesné ulici. V očkování budeme pokračovat během prosince i ledna (21.
12., 5. 1. a 27. 1.) a v případě zájmu objednáme mobilní očkovací tým i v dalších měsících. Pokud budete mít zájem, volejte na telefon 770 197 012. Právě
očkování je v tuto chvíli důležitým nástrojem ve zvládání pandemie, a proto
vám chceme v této situace co nejvíce pomoci.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

Pečovatelská služba
Rádi bychom informovali všechny uživatele a zájemce o poskytování pečovatelské služby, že od 1. 1. 2022 dochází ke změně provozní doby. Pečovatelská
služba od ledna rozšíří svou provozní dobu a bude poskytovat péči v pracovní
dny od 6:30 do 18:00 hodin. Informace o poskytovaných službách najdete na
stránkách https://www.praha21.cz/informace/oddeleni-pecovatelske-sluzby.
Pokud nejste našimi klienty a máte o službu zájmu, více informací získáte také
na tel. 281 012 954 nebo 281 012 925.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

Poděkování za dlouholetou
práci pro TJ Sokol
Děkujeme panu inženýru Jiřímu Čemusovi za jeho mnohaletou práci ve
funkci předsedy TJ Sokol, během níž se dvacet let aktivně věnoval práci pro
veřejnost a činnosti ve spolku. Přejeme hodně zdaru do další etapy života!
Za Úřad MČ Praha 21
Markéta Slavíková,
odbor školství a kultury

Lednové číslo ÚZ vychází kvůli vánočním a
novoročním svátkům mimořádně až 6. 1. 2022.

Kalendárium na prosinec
4. 12.		
		
		
		

Ukradené Vánoce,
divadlo Toy Machine,
Polyfunkční dům,
od 10:30 hod.

10. 12. vánoční dílna,
		 Polyfunkční dům,
		 od 17 hod.
11. 12. adventní výlet do Pardubic,
		 pořádá KAS,
		 viz pozvánka na str. 24.
11. 12. vánoční posezení pro
seniory,
		 od 14 hod.
		 viz pozvánka na str. 23.
16. 12. vánoční zpívání,
		 ve dvoře I. stupně ZŠ, vchod
z Čentické ul.,
		 od 17:30 hod.
17. 12. vánoční přání,
		 poslední den, kdy můžete
někomu udělat radost,
		 více viz str. 11.
18. 12.
		
		
		

Vánoční putování s anděly,
divadlo Pruhované panenky,
Polyfunkční dům,
od 10:30 hod.

18. 12. Cimbálová muzika České
filharmonie,
		 jako host Sovičky
Sovičky,,
		 divadelní sál ZŠ,
		 od 18 hod.
1. 1.

Novoroční ohňostroj,
trojmezí
Újezd-Běchovice-Koloděje,
18 hod.

Klubovna pro seniory se v prosinci
kvůli nepříznivé epidemiologické
situaci ruší. Další termíny budu
včas oznámeny.
Sledujte, prosím, aktuální opatření
v souvislosti s nemocí covid-19.
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Odpalování
pyrotechniky
Blíží se konec roku a s ním pro někoho zábavné, pro někoho traumatizující odpalování zábavní pyrotechniky.
Od loňského roku platí vyhláška o používání pyrotechnických výrobků v hl. m. Praze zakazující jejich používání na většině míst po většinu roku a v nejcitlivějších
částech Prahy i na Silvestra a Nový rok.
V Újezdě se zákaz týká 50 metrů od hranice přírodního
parku Klánovice-Čihadla. Jak vidíte na mapce, platí to pro
celou oblast kolem hlavní (Novosibřinská a Starokolínská)
a severně od ní a také se týká okolí Běchovického potoka.
Zákaz se nevztahuje na odpalování prskavek, konfet, dětských, dortových a podobných fontán, a také na profesio
nální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti

podle zákona o pyrotechnice. Vyhláška také zcela zakazuje používání lampionů štěstí na celém území hl. města. Na dodržování vyhlášky dohlíží Městská policie Praha
i Policie ČR. Za porušení vyhlášky je možné uložit pokutu
až 100 tisíc Kč. Na místě mohou policisté a strážníci uložit
pokutu do výše 10 tisíc Kč.
I tam, kde je používání pyrotechniky možné, vás prosím
o ohleduplnost. Berte ohled nejen na lidi, ale i zvířata,
které hlasité odpalování v jejich blízkosti děsí. To se týká
i bouchacích kuliček. Přeji vám všem šťastné vykročení do
nového roku!
Jitka Carbolová,
komise životního prostředí

Co nového na hřištích
Patnáct – tolik má dnes ve správě MČ Praha 21 dětských
hřišť a sportovišť. Některá jsou určena jen ke hrám, jiná
pro sport, další jsou kombinovaná. Během letoška přibylo hřiště v Druhanické ulici, rozšířili jsme sportovní areál
v Kalské o tribunu s boulderovou stěnou, postavili jsme
workout v Luníkovské ulici a na sídlišti Rohožník v Žiželické ulici přibyly „Hry na chodník“.
Pokud nám to počasí dovolí, nainstalujeme ještě v parku
před I. stupněm Masarykovy ZŠ nové trojhoupadlo a pískoviště na hřištích v ulicích Žlebská (Rákosníček) a Luníkovská dostanou nová zastínění. V příštím roce vyroste na
sídlišti Rohožník multifunkční hřiště, které bylo nejúspěšnějším projektem letošního participativního rozpočtu, pro
tuto stavbu by měla být do konce roku vyřízena všechna
potřebná povolení a v roce příštím by měla začít samotná
realizace projektu.
Během celého roku probíhají na našich hřištích operativní
opravy. Ty se týkají jak mobiliáře jako jsou koše, lavičky
a oplocení, tak i samotných herních prvků. Údržba a doplňování hřišť novými prvky není zrovna levnou záležitostí
a naše městská část do nich letos investovala 1 658 386,- Kč.
A jak je to v zimě s provozní dobou? Ta je určena klimatickými podmínkami a denním světlem. Všechna hřiště ve
správě MČ Praha 21, u kterých není stanovena provozní
doba, jsou celoročně otevřená a přístupná veřejnosti. Pro-
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vozní doba Multifunkčního hřiště a Psího plácku je v zimním období za příznivých klimatických podmínek od 9 do
16 hod. Školní sportoviště bude do konce roku otevřeno
víkendech, státních svátcích a vánočních prázdninách od
10 do 16 hod.
Vladimír Saitz,
odbor školství a kultury

Směna pozemků:
potvrzeno a dokončeno
Téma směny pozemků v oblasti Druhanická/Oplanská/
Dražická jsme již několikrát ve Zpravodaji představovali.
Popsali jsme pro vás celkový záměr, detailní popis směny a
její výhody, kdy naše městská část získá v této části Újezda
navíc stavební pozemky v hodnotě přes 12 000 000 korun.
Kromě toho se scelením pozemků otvírá možnost v místě
vybudovat multigenerační park pro sportovní a oddychové aktivity od mladé generace po seniory. Zároveň nám
zůstane minimálně po dobu tří let současný parčík, který
jsme nedávno osadili základním volnočasovým vybavením. Získáme konečně možnost propojení ulic Druhanická a Dražická, což se nikomu z minulých vedení radnice
nepodařilo dojednat. Nezbavujeme se ani kontroly nad
podobou území, protože územní plán, který definuje maximální možnosti stavební realizace, zůstává zachován.
Městská část se naproti tomu zavazuje umožnit výstavbu inženýrských sítí, které ale půjdou k tíži investora, případně správce sítě, rozhodně však ne k tíži naší městské
části. A poskytnout součinnost při jejich realizaci v rámci
povolovacích řízení.
Že vám to zní ideálně a přijde vám skvělé, že se tím definitivně vyřeší letité spory? Nám také. Ale bohužel členové
opozice věc nejen že nepodporují, ale naopak vynaložili
enormní snahu o zablokování celého procesu, a to až na

Jak ven z dluhů?
Známe cestu

úrovni magistrátu. Ostatně si mnohé fabulace nejen v této
věci můžete pravidelně přečíst ve sloupcích zastupitelů. Je
to smutné, ale i to je součást komunální politiky. Dovolte
nám tedy sdělit, že věc dospěla do svého finále a magistrát ústy ředitele Ing. Martina Kubelky, Ph.D. nám zaslal následující sdělení: „Dovoluji si Vás informovat, že po posouzení všech relevantních skutečností dospěl Magistrát hlavního
města Prahy k závěru, že posuzované usnesení zastupitelstva
městské části není v rozporu se zákonem ani jiným právním
předpisem. Podrobné zdůvodnění Vám zasílám v příloze tohoto dopisu.“ Celý text zdůvodnění po právní analýze přineseme na webu naší MČ.
Děkujeme všem koaličním zastupitelům, kteří věc podpořili, a zvláště opozičnímu zastupiteli Petru Duchkovi, který
pro tento návrh také hlasoval. Tímto lze věc považovat
za ukončenou a můžeme se pustit do tvorby veřejného
prostoru v místě. A vy u toho budete také. Sledujte nás,
brzy se dozvíte více. Těšíme se na to, že budeme mít Újezd
zase o něco hezčí. Prosíme, berte proto s nadhledem různá vyjádření místních zastupitelů. Tvořit je totiž mnohem
složitější než bořit. A my se toho nebojíme! Za vedení MČ
Praha 21
Milan Samec,
starosta

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od
svých dluhů a začněte znovu normálně žít!
Neváhejte s podáním žádosti
Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Exekutoři
mohou být zahlceni počtem žádostí, proto neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned!

Jaké podmínky musíte splňovat?
•

•
•

Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým
dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým
zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích,
nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.
Vaše dluhy jsou již v exekuci.
Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

Jak se můžete zbavit dluhu?
•

•

Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu), a k tomu
908 Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám
odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.
Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud
nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte Milostivé léto.

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?
•
•
•

Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci.
Uhraďte exekutorovi do 28. 1. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku
vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky akci „Milostivé
léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.

•

Nevíte si rady, popř. máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.
•
•

praha.eu

Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů u telefonních
operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.
Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.
Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení.
Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

Dluhová poradna organizace Člověk v tísni
+420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy
+420 800 100 000, info@praha.eu

jakprezitdluhy.cz | clovekvtisni.cz | nedluzimstatu.cz
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TÉMA

O rozsvícení stromu
jsme nepřišli
Milí Újezďáci, naše městská část Praha 21 spolu s Masarykovou základní školou, SDH Újezd nad Lesy a spolkem
Krajina pro život pro vás měla připravenou krásnou vánoční akci s bohatým programem.
S ohledem na aktuální vládní opatření, a především vaše
zdraví jsme bohužel byli nuceni tuto událost značně omezit. Upravili jsme tedy program tak, abyste o rozsvícení vánočního stromu nepřišli. Věříme, že připravená možnost
sledovat rozsvícení online vás potěšila.
Zároveň jsme se však nevzdali dobré věci, a tak jste mohli
při procházce parkem přispět do Nadačního fondu ČRo
Světluška, za což vám velmi děkujeme. Na místě se sešlo 45010 Kč, další peníze byly odeslány na účet nadace.
Mnozí z vás si jako upomínku na letošní první advent odnesli také krásnou vánoční fotografii nebo výrobek žáků
naší školy.
V neposlední řadě děkujeme všem, kteří se na přípravě
a organizaci podíleli. Přejme si, aby příští rok byl již rokem,
kdy se společně setkáme v hojném počtu při rozsvícení
vánočního stromu před budovou školy bez všech omezení, nařízení a užijeme si tak výjimečné chvíle vánoční pohody.
Za všechny organizátory
Milan Samec,
starosta
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Šťastné a veselé z úřadu
Vážení občané, i my z úřadu vám chceme popřát krásné Vánoce. Rok 2021 nebyl jednoduchý, ale vždy jsme
se snažili, aby omezení neměla vliv na služby, které
vám poskytujeme. Snad se nám to povedlo. Na přelomu
roku bude chod úřadu omezen kvůli stavebním pracím
v budově, za což se velmi omlouváme. Již brzy vám ale
díky přestavbě nabídneme zase o trochu lepší služby.
Za všechny naše zaměstnance vám přeji klidné svátky
a úspěšné vykročení do nového roku.
Šárka Zátková,
tajemnice
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KULTURA

Odložená výstava
se dočkala

Nové
knihy
PRO DOSPĚLÉ
 Milan Kundera
– Nevědění
 Ivanka Devátá – Šťastná za všech okolností
 Jakuba Katalpa – Je hlína k snědku?
 Táňa Keleová - Zrcadlo
 Nicholas Sparks – Návrat
 Marie Lacrosse – Vinařství: Osudové dny
 Anne Jacobsová – Něžný měsíc nad Usambarou
 Alena Jakoubková – Zdání a manžel vždycky klamou
 Robert Bryndza – Propast smrti
 Graham Masterton – Tanec v ohni
 Paula Hawkins – Pomalu hořící oheň
 J. D. Robb – Závan smrti
 Jeffery Deaver – Poslední důkaz
 Jitka Ludvíková – Vánoční případ
 Lier Horst – Zlovůle
 Stephen King – Později
 Dirk Husemann – Dobrodruh z Paříže
 Petr Ryska – Praha neznámá 5. díl
 David Černý – Skrytá tajemství Prahy
 Nikola Hrušková – I Rusko může být krásné
 Jan Rendl – 10000 kilometrů pěšky Latinskou
Amerikou
 Petr Macek – Veronika Žilková: Dělte dvěma
 Viola Kučerová – Zdeněk Chlopčík: Protančit se
životem
 Roman Vaněk – Jednoduše a dokonale: Ryby,
drůbež, zvěřina

PRO DĚTI
 J. K. Rowlingová – Vánoční prasátko
 Elena Rabčanová – Mami, podívej, tady je doma,
Mami, podívej, tam je les
 Oldřich Syrovátka – Bajky a říkanky pro nejmenší
 Štěpánka Sekaninová – Poznej divoká zvířata
z vlaštovčí perspektivy
 Irena Hejdová – Červené klubíčko
 Manica Musil – Lvíček Bertík
 Libby Deutsch – Každodenní cesty obyčejných věcí
 Super rychlé stroje: Co mají pod kapotou – fakta
a zajímavosti
 Ivana Peroutková – Ženy, co se nedaly:
25 pozoruhodných českých osobností
 Jana Renner – První, statečné, jedinečné: Češky,
které zvolily tu méně pohodlnou cestu
Čtenářům knihovny přejeme klidné prožité vánočních
svátků a v novém roce 2022 především pevné zdraví
a spokojenost.
Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová,
knihovnice
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Poslední vernisáž se ve vnitřních prostorách muzea konala v září loňského roku. K Roku bible 2020 byla připravena
v předvánočním čase výstava o biblích. Jsem moc ráda, že
jsme odloženou výstavu „Rukopisné bible a jejich osudy”
mohli po roce uskutečnit a splnili tak přání bývalého kustoda muzea a kurátora výstavy Rudolfa Vambery. Zajímavé
informace jsme se dozvěděli s paní kronikářkou Maruškou
Tomaidesovou a kustodem Zdeňkem Zahradníkem už během instalace. V úctyhodných 86 letech dokázal pan Vambera svým osobitým zaníceným vyprávěním o osudech biblí v časovém úseku 1 200 let zvednout návštěvníky doslova
ze židle, když představoval zajímavosti i ve vitrínách schovaných posluchačům za zdí a ti pak přirozeně následovali
pana Vamberu až k České bibli hlaholské, Padeřovské bibli
a obrázkům nádherné nástěnné malby v Emauzích: místo-Setkání Ježíše se Samaritánkou u studnice Jakubovy. Příkladná symbióza vypravěče a jeho posluchačů! Vystavena
je i vlastní sbírka biblí pana kurátora.
Děkuji přítomným návštěvníkům muzea, vedení radnice,
zastupitelům a členům muzejní rady za účast na vernisáži výstavy, která nás tematicky zavede i do času vánočního, a panu Rudolfu Vamberovi za jedinečnou výstavu,
pro muzeum originální. Panu Miroslavu Havránkovi patří
poděkování za pomoc s přípravou výstavy, Markétě Slavíkové a Vladimíru Saitzovi za pomoc s organizačním zajištěním výstavy (otevřeno do 22. 12. 2021 st 13-17, 5. 1.19. 1. 2022 st 13-17).
Eva Danielová

Vánoční přání
plníme potřetí
Jsou tomu dva roky, kdy jsme si užívali společenských akcí,
co hrdlo ráčilo. Loňský rok nabral úplně jiný směr. Jedinou
akcí, které jsem se opravdu nechtěla vzdát, byla akce „Vánoční přání“ pro naše nejstarší, opuštěné či jakkoli hendikepované spoluobčany.
Opět budete nedílnou a velmi důležitou součástí této naší
předvánoční akce, která se bude konat již potřetí. Vyplněná přání můžete vyzvedávat od středy 24. 11. přímo v Café
Galerii Zelený Dům. A opět budeme spolupracovat s pečovatelkami ze sociálního odboru. Právě tyto dámy roznesou
prázdná přání po klientech. Právě ony jsou osobami nejpovolanějšími, protože všechny své „staroušky“ znají osobně.
Jistě se kontakt s rodinami pro mnoho našich nejstarších
spoluobčanů zlepšil. Již se nejspíš nebojí setkávat s dětmi,
vnoučaty, nebo pravnoučaty. A i oni pochopili, že samota
je mnohem horší než riziko nakažení čímkoli. Všichni budeme velmi opatrní, ale dárky určitě rozneseme. V obou
ročnících újezdští ukázali svou pravou tvář. A ta je velmi
přívětivá, přátelská a nadmíru laskavá a štědrá.

Proto se i letos těším na akci „Vánoční přání“, která začala
již v listopadu…
• od 23. 11. - vyplněná přání si můžete rozebrat u nás
v Zeleném Domě
• do pátku 17. 12. je třeba přinést dárky spolu s „vyplněným přáním“, kde je jméno a adresa obdarovaného
• v sobotu 18. 12. proběhne vánoční koncert s předáváním dárků
• v neděli 19. 12. rozneseme dárky těm, kteří nemohli dorazit na koncert
Martina Machalíčková,
galeristka

Koncert s cimbálovkou
Nečekejte jen obyčejnou cimbálovku. V brilantním podání vyslechnete i skladby světové klasiky. Filharmonici vás provedou českým, moravským, slovenským
a židovským či cikánským folklórem.
Je to hudba, která vás jistě neponechá chladnými. A také si dáme něco vánočního k adventu.
Jako host vystoupí újezdský dětský soubor Sovičky. Přijďte si pro dávku pozitivní
energie, užít si to, a třeba si i zazpívejte.
Jaroslav Zajpt

INZERCE

PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY
NANEČISTO

pro žáky 5., 7. a 9. tříd
V Újezdě nad Lesy
LEDEN
8. 1. 2022
22. 1. 2022

ÚNOR
5. 2. 2022
19. 2. 2022

BŘEZEN
5. 3. 2022
26. 3. 2022

DUBEN
9. 4. 2022

9.00 hodin ČJ, 10.30 hodin MA
Masarykova ZŠ
Polesná 1690
2. stupeň

10% sleva
s kódem:
ZPRAVODAJ

www.iprijimacky.cz
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Kam o Vánocích
Kdy jindy si připomínat, jak se dříve pracovalo, odpočívalo i slavilo, když ne o Vánocích? Nabízíme pozvánku
na tři různé výstavy. Do skanzenů v Kouřimi a Přerově nad Labem se dostanete nejlépe autem, z Újezda je to
dvacet minut jízdy. Třetí výstava je v samotném centru Prahy a můžete ji spojit třeba s procházkou Starým
Městem. Jen jedno důležité upozornění – raději si předem ověřte, zda je otevřeno, koronavirus je na postupu
a není jisté, zda provozovatelé nebudou muset zavřít…

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
V kouřimském skanzenu se můžete přenést do dob dávno minulých a seznámit se s tím, jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince do svátku Tří
králů. Skanzen přibližuje atmosféru přástek s tradičním
pohoštěním, různé způsoby věštění a tajemné obchůzky
maškar - Barborek, Ambrože a Lucek. Seznámíte se s tradicí mikulášské nadílky, přenesete se do doby vlastních
vánočních svátků. Prohlédnete si svátečně vyzdobenou
světnici s prostřeným štědrovečerním stolem, stromkem,
betlémem a svatoštěpánskou výslužkou pro služebnou čeleď. Připomenete si tradici vánočního koledování, zejména
obchůzek Tří králů. Skanzen vás také seznámí s dnes téměř
zapomenutými adventními a vánočními obyčeji původního
německého obyvatelstva v Podkrušnohoří.
Otevřeno: 27. listopadu – 30. prosince 2021
(mimo 24. 12., 25. 12. a 31. 12.), vždy út-ne 10-16 hod.
Kontakt: www.skanzenkourim.cz, tel. 321 783 380

Lidové Vánoce v Polabí
Velká vánoční výstava se i letos koná v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem. V interiérech všech devíti chalup
jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období
od vánočních svátků až do Tří králů i současné vánoční dekorace. Součástí letošní výstavy je vedle starých lidových
a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce
současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Výstavu
doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací,
návody na výrobu ozdob a drobných dárků. Zvláštní část
tvoří rozsáhlá sbírka papírových vystřihovacích betlémů
a vánočních pohlednic.
Otevřeno: 17. listopadu – 30. prosince 2021 (mimo 24. 12.,
25. 12.), vždy út-ne 9-16 hod. (poslední vstup v 15 hod.)
Kontakt: www.polabskemuzeum.cz, tel. 733 715 342

Tradice v Betlémské kapli
Po loňské vynucené pauze se opět otevírá nejstarší pravidelná (a také velmi oblíbená) výstava, kterou o roku 1980
pořádá Bonsai Klub Praha ve sklepeních pod pražskou Betlémskou kaplí. Kromě množství betlémů z různých materiálů můžete obdivovat různá stará řemesla nebo ukázky toho,
jak si dříve bez mechanizace a počítačů lidé připravovali pro
nás skoro až exotické pokrmy a zhotovovali nástroje, o nichž
mladší generace někdy ani netuší, k čemu vůbec mohly sloužit. Připraveny jsou i pestré doprovodné akce, kromě hudebního pódia se můžete těšit třeba na pečení chleba v peci.
Otevřeno: 27. listopadu – 3. ledna 2022, denně 9-18 hod.
(24. 12. a 31. 12. od 9-14 hod., 25. 12. a 1. 1. od 13-18 hod.)
Kontakt: www.vanocnivystava.cz, tel. 604 209 508
S využitím propagačních materiálů provozovatelů.
Blahoslav Hruška
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HISTORIE

Naše 17. listopady
Středa 17. 11. 2021 a výročí sametové revoluce. Připravuji příspěvek pro zpravodaj a vzpomínkami se vracím o třicet dva let zpátky. Vzpomínky navždy zůstanou, dospělý člověk prožívá zásadní změny svého života jinak než dítě a vlastní
zkušenost, kterou se snaží předávat dál, je nepřenositelná. Myslím, že jako přímý účastník událostí podzimu 1989 prožívám atmosféru stejně jako moji rodiče
srpen 1968, jen s opačným výsledkem. Zaplněné Václavské náměstí, Letenská
pláň, z Modlitby pro Martu hřeje u srdce ještě dnes, po letech přichází konečně
svoboda slova, otevírají se hranice. Prostě nepřenositelné, pro dnešní mladou
generaci nepředstavitelné.
Ráda bych letos nasála atmosféru opět na Národní, ale měním rozhodnutí. Zůstanu v Újezdě. Znovu oceňuji poslání pomníku Republiky v parku od akademického
sochaře Zdeňka Hoška a nacházím v archivu vernisáží jeho slova z odhalení: „Návrh zobrazuje století - sto letopočtů. Pohled na jednotlivé roky plynoucí od roku
1918 až po rok 2018 ve dvou sloupcích bude nepochybně evokovat nejen osobní
vztah k jednotlivým letům, ale bude i připomínkou událostí společenských, politických, kulturních, či celosvětových.” A tak přicházím po spadaných listech, mezi
kterými vykukují hlavičky zavitých sedmikrásek, k pomníku, svíčkou si svítím na
rok 1989. Vzpomínám na zbité studenty a lidi v ulicích. Přesouvám se k roku 1939
a připomínám si smutný pátek našich dějin, 17. listopad 1939, a zmařené životy
vysokoškolských studentů. Otáčím se k srdcovníku újezdskému. Před oslavami
30. výročí v roce 2019 byl bez jediného listu, vypadal, že odchází. Inspirováni červeným srdíčkem typickým pro pana prezidenta Václava Havla, zavěsili jsme na
něj s dětmi jimi vyrobená červená srdce. Na jaře se strom zazelenil a schoval
srdíčka do své zelené koruny. Přežil!
Záhy svět přepadla pandemie koronaviru, nová dosud neznámá zkouška pro lidstvo. Pohledem na náš srdcovník se vracím zpátky do listopadu 1989 a k Modlitbě pro Martu a pod tíhou událostí posledních měsíců přidávám do textu šestipísmenné slovo: Ať mír a zdraví zůstává s touto krajinou, zloba, závist, zášť, strach
a svár, ty ať pominou.
Vzpomínám, připomínám, nezapomínám na 17. listopady 1939 a 1989 a zapaluji
symbolicky svíčku na památku statečných studentů, díky nimž se tento den stal
v roce 1941 Mezinárodním dnem studentstva a od roku 2000 Dnem boje za svobodu a demokracii.
Eva Danielová

Přívěsek
za vycházky
s tajenkou
Dny se krátí, počasí již příliš neláká k dlouhým výletům, takže je
ideální čas vyrazit na vycházku po
Újezdě. Mnozí jste si již naše „Vycházky s tajenkou“ prošli, ale protože byla knihovna z epidemických důvodů zavřená, nevyzvedli
jste si odměnu. A to je škoda,
protože reflexní přívěšek s logem
Újezda nejen dobře vypadá, ale
jistě přispěje i k vaší bezpečnosti.
Kdo jste se ještě na vycházky nedostali, tak jejich popis najdete
na
www.praha21.cz/vychazky.
Vydat se můžete po historii
Újezda nebo si projít cestu od
vlaku. Další vycházky časem přidáme, v plánu jsou například
„jižní cesty“. Pokud máte tip na
další zajímavou trasu, napište mi. Přívěšek za vyplněnou
tajenku si můžete vyzvednout
v knihovně v budově Level v po
a st 8-12:30 a 13-18, út 13-14:30,
čt 8-12:30 a 13-14:30 nebo v pá
8-12:30 a 13-17.
Příjemnou zábavu!
Jitka Carbolová

DDM
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Legenda motokrosu z Blatova
Zvuk burácejících motorek a „vůně“ výfukových plynů
se staly osudem legendy československého a později
českého motokrosu. A protože u nás žije spousta výrazných osobností, kde jinde bych našel pana Petra Kováře než v Újezdě, na Blatově. Povídali jsme si o jeho
úspěšné kariéře.
Petře, jaké byly tvé první kroky k budoucí kariéře reprezentanta?
Pocházím z Dlouhé Loučky, kousek od Šternberka a život na venkově více nahrává sportům, jako je třeba fotbal
nebo motokros. Navíc táta na motorkách závodil, takže
bych řekl, že jsem se s celoživotním nadšením pro motorky už narodil a i v příznivém prostředí vyrůstal.
Takže jsi na motorce seděl už v dupačkách?
To ne, ale bylo to už asi v 5 letech s tátou. Ovšem k motokrosu jsem se propracoval přes kolo, které později vystřídalo to krosové a pak přišel na řadu oblíbený Pionýr
(pozn. motocykl do 50 ccm). Od 14 let přišlo „angažmá“
v Dukle Olomouc, kde byla druhá garnitura reprezentantů a já se jako nadějný závodník umísťoval na bednách.
Bez podpory rodiny by to ale nešlo. Táta se mi staral
o motorku a já se věnoval studiu a závodění.
A zde si tě všimli trenéři Dukly Praha?
Ano, důležité byly moje výsledky během působení v Dukle Olomouc. Mými vzory byly motokrosová esa jako Falta, Churavý, Velký, Baborovský - mým snem bylo dostat
se právě sem. Pražská Dukla tvořila základ reprezentace
a otevírala se přes ni možnost závodit v zahraničí, jak se
tehdy říkalo „na západě“. Postupně se v ní začala formovat nástupnická generace mých vzorů a já byl toho součástí.
Takže přišly i velké závody?
Přišly. Dnes to zní divně, ale tehdy jsem si nesmírně vážil
závodu o Pohár míru a přátelství, který jsem 2x vyhrál
(1979, 1981 motocykl ČZ). Byl to jeden z nejdůležitějších
závodů u nás. Od sezony 1984 jsem začal závodit v MS na
Kawasaki a hned se dostavily i nadějné výsledky – 4. místo v MS družstev v Dalečíně (1984). V roce 1985 jsem na
mistrovství světa třídy 125 ccm ve Sverepci vybojoval
cenné stříbro a rok poté v Dalečíně (4. místo) mi těsně
unikly stupně vítězů. Následující sezona 1987 byla moje
vůbec nejlepší – nejprve jsem obsadil 3. místo na MS
v Holicích a celkově jsem v světovém šampionátu prestižní třídy 125 ccm skončil osmý! No a tento výsledek nebyl
u nás dodnes překonán. Závody MS, později i v jiných kubaturách, jsem jezdil dohromady 15 let.

LIDÉ

i svého manažera, který mi hlavně v halových motokrosech v Německu, Švýcarsku, Rakousku či Maďarsku domlouval startovné.

Vraťme se ještě do období v Dukle. Na čem si jezdil?
Při nástupu do Dukly (1981) jsem dostal motorku ČZ po
Jiřím Churavém, ale všichni jsme tehdy věděli, že už závodíme v podstatě na „šrotech“, které nemohou světu konkurovat. K novým strojům nám pomohly dvě věci. V roce
1983 ředitel ČZ odvážně oznámil, že továrna odstupuje
od zabezpečení reprezentace. Nebyla už schopna konkurovat. A další rok trenér sovětské reprezentace, která na
tom byla podobně, u nich odvážně prosadil myšlenku, že
není důležité, na čem se jezdí, ale jaká se hraje po závodě
hymna. Výsledkem bylo, že oni začali závodit na strojích
KTM a my po roce na Kawasaki.
Realita doby, která ale dnes vypadá jako groteska.
To jo. Navíc na nákupy Kawasaki pro reprezentaci nebyly
tehdy devizy. Proto se motorky složitě obstarávaly výměnou za pneumatiky Barum, které měly ve světě dobré
jméno.
Pak ale v závěru úspěšné kariéry přišlo vážné zranění…
K tomu došlo v roce 1995. Proháněli mě již o dost mladší jezdci, toužící po mém skalpu. Zariskoval jsem víc, než
jsem měl, spadl jsem a odnesl si tříštivou zlomeninu stehenní kosti. Během dlouhého léčení jsem díky tomu ale
napsal knížku „Motokros, můj život“ se zážitky ze závodění, kterou bych jinak asi nenapsal.
Tím odstartovala tvá nová manažérská role v týmu
Orion Racing?
Rok po zranění jsem dostal nabídku od velkého příznivce
motokrosu pana Buksy z Ostravy starat se o jeho soutěžní tým. Potom přišel na řadu Orion, kde jsem již manažerem 21. sezónu. Pro Orion jsem ještě vybojoval dva tituly ve veteránech, týmem prošlo hodně mladých jezdců,
včetně mistrů republiky a máme asi 20 titulů v různých
kategoriích. A taky se ze mě stal tiskový mluvčí týmu,
15 let komentuji závody mistrovství republiky i světa (Loket) a sháním sponzory. Takže práce mám dost.
Petře díky za rozhovor a ať se daří tobě i Orionu.
Taky děkuji.

Petr Duchek

A taky jsi získal několik titulů mistra republiky.
To je pravda, celkem 15 a nejspíše bych dosáhl i na další,
ale po revoluci jsem začal jezdit sám na sebe a více soutěžit v zahraničí. Tenkrát, když se jezdec „venku“ kvalifikoval do závodu, dostal třeba 1000 marek. To byly pěkné
peníze, navíc se ještě braly zajímavé prémie za umístění.
Časem jsem si proto mohl dovolit přejít od doprovodné
začouzené AVIE k Mercedesu a postupně své zázemí vylepšovat.
Takže jsi odešel z Dukly Praha?
Hned po převratu a výhodou bylo, že se mnou mohla
jezdit na závody i moje žena. V zahraničí jsem měl dobré jméno a o můj start byl velký zájem – měl jsem proto

Petr Kovář (59) žije dvě desítky let v Újezdě, vychoval
dva syny a má ještě jednu vášeň - donedávna hrával
Hanspaulskou ligu nebo kopal za starou gardu Újezda.
Fotbal i motorky jej provázejí celý život.
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LISTÁRNA
KDO MÁ PROSPĚCH ZE SMĚNY POZEMKŮ?

Kdo ve skutečnosti chce směnit pozemky mezi ul. Druhanická a Dražická? „To, o co jde městské části nejvíc, je směna.
Tou směnou pozemků v podstatě, to je to, proč to MČ dělá.
Tou směnou MČ získává to, co chce.“ Zaujala mě tato slova
z úst právníka, magistra Víška, pronesená na zářijovém jednání zastupitelstva ve věci smlouvy o směně pozemků mezi
naší MČ a společností Spirit Finance (časová stopa v záznamu
5:25).
Není mi jasné, koho myslel pan právník slovy „městská část”.
Lidé z okolních ulic tuto směnu neiniciovali. Kdo je tedy tou
MČ? Kdo ze směny bude mít v naší MČ reálný prospěch? Řekla
bych, že řeč je o Radě MČ (ODS a ANO), konkrétně M. Samec,
K. Kopecká, t.č. L. Ponicová, H. Pelčáková a Z. Růžička, kteří
tedy iniciovali směnu ideálního rohového pozemku na vhodném místě za pozemek „obtočený“ kolem jednoho RD.
Ptám se proč? Tuším, že směna musí být jistě výhodná pro
firmu Spirit Finance, jinak by s ní nesouhlasila. A proč, když
se jedná o zájem MČ v dané lokalitě neproběhlo nejprve
veřejné projednání, na kterém by se mohli vyjádřit i občané?
Proč nebyl na jednání zastupitelstva zohledněn názor více
jak třetiny voličů MČ, které reprezentuje opozice? Proč jsou
podněty představitelů opozice ignorovány? Té opozice, které
vadí, že se obec směnou navíc zbavila pozemku pod současnou stezkou (propojující ul. Račiněveskou a Rožmitálskou)
a také možnosti vybudovat autobusovou zastávku v tomto
místě, v části obce, která je spolu s Božkovnou nejhůře obsluhovaná MHD. Odkud přichází vůle lidu? Shora? Jedná se ještě
o vůli většiny anebo zvůli vedení radnice?

RADNÍ MARVANOVÁ NEPODPOŘILA OBCHVAT

Nepříjemné překvapení připravila všem újezdským občanům
radní Kordová-Marvanová (STAN), která nepodpořila na Za
stupitelstvu HMP výkupy pozemků pro náš „obchvat” I/12.
Od člověka, který bydlí v Újezdě by člověk očekával, že se za
své bydliště bude bít a snažit se spoluobčanům ulevit od dopravní zátěže. Svým přístupem k hlasování však vystoupila
proti zájmům obyvatel Újezda. Výkup se řešil i na FB a zde
vydala ke svému postoji několik protichůdných stanovisek.
Nejprve obvinila své kolegy v zastupitelstvu HMP, že „cena za
pozemky je výrazně předražená oproti ceně obvyklé. Odhla
sovat takto vyšší cenu je bohužel v rozporu s povinnostmi
zastupitele podle zákona. Jako právnička to samozřejmě vím,
proto jsem to při hlasování nepodpořila“. Na dotaz zast. Duchka, zda podá trestní oznámení na toto údajné předražení, svůj
postoj zmírnila tvrzením, že „Nelze ale bez důkazů tvrdit, že
hlasování bylo v rozporu se zákonem,“ aby nakonec ve třetím
příspěvku uvedla: „Návrh na odkup získal velkou většinu hlasů
v zastupitelstvu, takže teď to těžko mohu zvrátit. To je zkrátka
demokracie, že většina rozhodne a nezbývá, než to respektovat“. Na další dotaz, zda se tedy spokojí s demokratickým
hlasováním, byť třeba v rozporu se zákony, dál nereagovala.
Je možné, že za rok se bude chtít v komunálních volbách
ucházet o naše hlasy. O to větším zklamáním je, že svým postojem dala najevo, že jí automobilová a kamionová doprava
vedoucí středem Újezdu nijak nepálí.

Michaela Skalníková

PARALELNÍ REALITA
Moc bych si přála, aby na jednání zastupitelstva chodilo více lidí nebo aby
alespoň každý, kdo chce jít k volbám, sledoval ta jednání ze záznamu.
Když si totiž přečtete některé komentáře, např. od pana Lameše
v Listárně posledního čísla ÚZ, jako byste se octli zpět v totalitě. V jakési
paralelní realitě odlišné od naší skutečnosti. Pan Havrda je zde líčen
jako nezvladatelný žák, zatímco o panu místostarostovi Růžičkovi za
ANO, který na pana Havrdu křičí a o panu Duchkovi, který pana Havrdu
napadá, se nedovíte vůbec nic. Pan Havrda je zde napomínán za to, že
na něco pana Duchka upozorní, ale horší jednání pana Duchka vůči panu
Havrdovi zůstává nepovšimnuto.
Byla bych moc ráda, kdyby důležité otázky, které se týkají majetku obce
byly řádně projednány, aby nevznikly do budoucna problémy. Oceňuji to,
že někteří zastupitelé se snaží předejít možným škodám. Mnozí z nás si
jistě pamatují vleklou kauzu Laxenberger, která byla zaviněna špatným
rozhodnutím tehdejší rady i kauzu Polyfunkční dům.
Monika Hartmanová

Ing. Jiří Lameš

VZPOMÍNKA
17. prosince by se 97 let dožil zakladatel
újezdského muzea, jeho čestný předseda, nenahraditelný rétor, pan PhDr. Miloš
Schmidt. S úctou vzpomínají újezdští muzejníci, které ovlivnil svou láskou k historii a životním optimismem a kteří pokračují v jeho odkazu „rodinného muzea“ moderní pražské
periferie. Za újezdské muzejníky
Eva Danielová

PODĚKOVÁNÍ
U příležitosti našich životních jubileí nás
navštívily pracovnice Úřadu MČ Praha 21
a k blahopřání všeho nejlepšího přidaly
i dárky. Pěkným, ručně kresleným přáním
nám připomenul plynutí času také výbor KAS.
Oběma za milou pozornost děkujeme.
Dana a Pavel Kovanicovi

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
Na rozsvěcení vánočního stromu
jsme s nově se formující skupinou
ochotníků připravovali „Živý betlém“
– divadelní hru „Z Újezda až do Betléma“, ale bohužel jsme ji kvůli zrušení
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programu nemohli odehrát. Věřím,
že to bude možné v náhradním termínu, až se situace zklidní, a také na
tradičním vánočním posezení pro seniory. Vzhledem k nejisté epidemické situaci připravujeme venkovní va-

riantu u školy. Přesné informace se
dozvíte na nástěnce SPCCH u budovy
Úřadu městské části v Hulické ulici,
na facebooku spolku Újezd nad Lesy:
krajina pro život nebo webu krajinaprozivot.webnode.cz.

MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)
Vážení Újezďáci, dovoluji si Vám všem
popřát pohodu v adventním čase,

klidné a spokojené vánoční svátky s
horou dárků, dobrot a radosti. V novém roce přeju klid, zdraví a pohodu,

hodně úspěchů, ústup covidu a celý
rok bez hádek a napadání.
Ať se nám v Újezdě žije hezky!

Petr Duchek (PATRIOTI)
Ještě se vrátím k minulému ÚZ asměně pozemků mezi firmou Spirit Finance a měst. částí. Podle tvrzení
zast. Havrdy, který, jak o sobě sám
uvedl, přispívá k rozhodování OSN
(a kdoví, zda ne i celého všehomíra), nemají zastupitelé ODS, ANO a
já potřebné kompetence porozumět
psanému textu nebo tak jen děláme.
A vyzdvihl, že právě díky mému hlasu
byla směna schválena.
Bohužel musím konstatovat, že pan
Havrda nemá potřebné kompetence nebo nechce porozumět textům

o hlasování zastupitelů. Jejich hlasy
mají stejnou váhu a nelze tvrdit, že
díky jednomu byla směna schválena.
Piráti a STAN (PaS) stále více a více
vypouštějí podobné dezinformace
a manipulace. Je z nich cítit, že jim
nejde o Újezd, domluvu, ale o moc.
Mrzí mne to hlavně kvůli občanům,
kteří jim věří...
Na pracovní schůzce zastupitelů
před jednáním zastupitelstva (ZMČ)
se místo věcné diskuze zbytečně
uchylovali k urážení koalice. Po sdělení, že mají připomínky ke směně,
jsem je vyzval, aby mi je poslali. Že

se nad nimi sejdu s panem starostou
a proberu s ním možnost odložení
hlasování, což chtěli. Lidově řečeno, podal jsem jim pomocnou ruku,
bohužel marně. Na ZMČ navíc paní
Doležalová s panem Havrdou výzvu
zapřela. Poznámky poslali pouze na
úřad s tím, že jsem je prý mohl kontaktovat. Neměl jsem však důvod,
protože oni chtěli odložení, pro které si nesehnali podporu. Zřejmě na
ZMČ opět toužili pouze sehrát divadelní kus „My, bojovní i ufňukaní
opozičníci“.
Hezké Vánoce všem.

Mgr. et Mgr. Marek Havrda Ph.D.
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V systému reprezentativní demokracie má své důležité místo konstruktivní kritika práce těch, kteří mají
moc - v naší obci tedy vedení radnice
v čele s p. Samcem a především (ne)
řešení problémů dopravy a zdravotnictví. Dezinformační osobní útoky
na zastupitele v opozičních lavicích
místo takové kritiky jsou dobrým
signálem, že opozice svou práci dělá
dobře. Fakticky jsou na tom totiž
opoziční zastupitelé obdobně jako
ostatní místní občané - mohou se
především ptát a předkládat návrhy.

Oproti ostatním občanům mají ještě
navíc právo na jednání zastupitelstva diskutovat některé zásadní kroky, které se vládnoucí koalice chystá
prohlasovat (u nás často většinou
pouze jednoho hlasu, naposledy p.
Duchka).
Zejména se to týká nakládání s obecními pozemky či změn územního
plánu, tedy rozhodnutí, která mohou
dlouhodobě poškodit zájmy obce a
místních občanů. Důrazně musím
odmítnout urážlivé výroky v minulém ÚZ v souvislosti s popisem
průběhu jednáním zastupitelstva.
Na velké přešlapy na zastupitelstvu

bohužel musíme reagovat, i když se
to vládnoucím nelíbí. Není možné
tolerovat vulgarity pí. zastupitelky
Hubínkové (ODS) či zneužívání pozice moci předsedajícího. Pan starosta
Samec (ODS) a místostarosta Růžička (ANO) ne vždy zvládají vykonávat
svou roli předsedajícího neutrálně a
korektně, jak požaduje nejen Jednací
řád zastupitelstva. Na tuto skutečně
je dlouhodobě upozorňujeme. Každý občan si v této věci může udělat
vlastní názor. Stačí se podívat na záznam posledního jednání zastupitelstva.
Přeji všem požehnané svátky.

Zdeňka Hubínková (ODS)
Vážení spoluobčané, v okamžiku,
kdy čtete tyto řádky jsme společně
rozsvítili vánoční strom a již tradičně
zahájili advent sbírkou pro Světlušku.
Věřím, že se vám letošní motivy
osvětlení líbí a že se těšíte na vánoční
svátky. O nich se říká, že jsou to svátky
klidu a míru a já si přeji, aby se nám
toto rčení promítlo do našich životů.

Abychom se postupně mohli vrátit
k normálnímu světu, abychom si
odstup drželi už jen od zlého a nikoli
od sebe. Mílovými kroky se též blíží
konec roku a začátek toho nového.
Můžeme jej přivítat opět společně při
sledování novoročního ohňostroje,
který bude na rozhraní Běchovic a
Újezda. Vím, že někteří z nás tímto
nadšeni nebudou, jiní naopak toto

vítají. Nicméně mi dovolte abych
těm, co ohňostroj vnímají pozitivně,
popřála hezkou podívanou a dobrý
zážitek a těm druhým se omluvila
za tu chvíli nekomfortu, který jim
světelná show připraví. Závěrem vám
všem přeji šťastné a veselé Vánoce
a úspěšný nový rok, ve kterém se ve
zdraví sejdeme na některé z kulturních
akcí, které pro vás připravujeme.

Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
K záměru projektu tzv. buspruhu se
opakovaně vyjadřoval i Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy (IPR),
bohužel ani investor, projektanti, ani
náš stavební úřad a zejména městská část stanovisko a doporučení
neprojednali, přestože je to ta nejpovolanější instituce. IPR upozornil,
že stavba výrazně rozšíří zpevněné plochy v území, avšak vzhledem
k chystané přeložce I/12 se rozšíření
stane časem nadbytečné. Doporučil
záměr ještě jednou vyhodnotit nebo
upravit. Chybí návaznost na lesopark

V panenkách, není popsán zásah
do zeleně, není dendrologický průzkum, kompenzační opatření. Navrhl stromořadí, jako ochranu před
hlukem.
Přidal i následující doporučení: „Mezi
Běchovicemi a Újezdem nad Lesy
chybí bezpečné pěší a cyklospojení.
Jízda cyklistů v pruhu pro MHD dlouhodobě nefunguje, stávající situace
nemotivuje lidi k užívání kol pro dopravu po městě a mezi okrajovými
městskými částmi. Důrazně proto
doporučujeme mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy vybudovat
chráněnou stezku pro kola a pěší,

oddělenou od vozovky stromořadím.“ (Celé stanovisko je na www.
ujezdzije.cz). Bohužel naše rada ani
komise pro územní rozvoj se stanoviskem IPR ani vlastním projektem
vůbec nezabývaly. Budeme znova
žádat zařazení bodu „Další postup ve
věci tzv. buspruhu“ na jednání zastupitelstva a apelujeme na vládnoucí
koalici ODS/ANO, aby se alespoň teď
snažila pro úpravu projektu udělat
maximum, protože nyní se zpracovává dokumentace pro stavební řízení
a je poslední možnost do projektu
zasáhnout. Byl by to nejlepší dárek
občanům do nového roku.
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RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Ještě jednou se vrátím ke smlouvě
směny pozemků v Druhanické ulici.
V dnešní postfaktické době je těžké
argumentovat strategií, koncepty
nebo principy, které jsou s touto výměnou v přímém rozporu. Současné
většině (ODS, ANO, Patrioti) je koncepční práce cizí. Komunikace se
někdy stane zcela zbytečnou. Když
jsem např. panu místostarostovi Růžičkovi (ANO) namítal, že není vhodné zbavovat se pozemku, u kterého
jsme chtěli vybudovat autobusovou
zastávku, která jinde vybudovat ne-

jde (ulice Oplanská), bránil se argumentem, že nikdo přece nechce mít
autobusovou zastávku před svým
domem! Máte se smát? Křičet? Brečet, když jste místo vybrali právě proto, že nikdo tuto zastávku nezablokuje, protože i sousední pozemek je
města a navíc hřiště? Je to podobná
diskuse jako o tom, zda je Země placatá. Nikam vás neposouvá.
Těm, kteří chtějí hledat odpovědi,
dám některé otázky k zamyšlení. Jak
chcete řešit budoucí dopravní obslužnost MHD v této lokalitě? Kde
počítáte s autobusovou zastávkou

(zastávkami)? Proč nejsou součástí
směny nebo dohody pozemky pod
ulicí Dražickou, které obec nevlastní?
Proč nejsou součástí směny pozemky v křižovatce Druhanická x Oplanská? Proč projektujeme nové hřiště
na jiném místě, než na tom původním, když máme územní rozhodnutí?
Proč neexistují zápisy z jednání s investorem, který městskou část v minulosti žaloval o více než 60 mil. Kč?
Sousedé, hajte si svá práva v územním řízení. Máte svá práva! Požehnané vánoční svátky. pavel.rousar@
praha21.cz, tel. 775581820.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)
Vážení sousedé, první týden v listopadu se na facebookových stránkách
„Újezd nad Lesy – Diskusní skupina
MČ Praha 21“ vedla diskuze na téma,
jak dlouho trvá cesta autobusem
z Rohožníku na Černý most a jak
by situaci usnadnil buspruh mezi
Újezdem a Běchovicemi. Mohu na
to říct pouze jediné. Tato situace je
nám známá a velice se snažíme, aby
stavba buspruhu byla co nejdříve
realizována. Bohužel to není vůbec

jednoduché. Ač je to pro naše občany strategická stavba, která pomůže
především veřejné dopravě a IZS,
tak se někteří opoziční zastupitelé
neustále snaží, aby se v tomto volebním období stavba neuskutečnila.
Buspruh může zásadně pomoct dopravní situaci do chvíle, než se podaří postavit přeložku I/12.
Jak jste možná zaznamenali, dne 2.
11. 2021 se u nás konalo veřejné
projednání ohledně stavby přeložky I/12 a pokud by některé spolky

záměr stavby již dále nenarušovaly,
mohlo by se do pěti let začít stavět.
Pro občany Újezda nad Lesy, Běchovic a Úval by to jistě byla veliká úleva.
Všem, kteří se veřejného projednání
I/12 účastnili, děkujeme. Věříme, že
pro vás čas strávený na projednání
byl přínosný.
Rok 2021 se nezadržitelně chýlí ke
konci, dovolte mi vám ještě popřát
veselého Mikuláše, pokojné a ničím
nerušené Vánoce a do nového roku
hodně pevného zdraví.

Petr Říha (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Vážení a milí sousedé, v prosincovém čísle je zvykem psát mírumilovné články na téma Vánoce, láska,
dárky a pohoda, od loňska přibyl covid. Ničemu z toho se dnes věnovat
nechci.
Chci se vás totiž zeptat, zda jste v minulém čísle ÚZ zaregistrovali, stejně
jako já, napadání a ironizování mých
kolegů zastupitelů, s nimiž sdílím
opoziční židle a z velké části i názory.
Nemohl jsem se posledního jednání
zastupitelstva zúčastnit osobně, ale
dostupné výstupy jsem si pozorně

prošel. To, co vedlo místní samozvané mravokárce ruku v ruce s některými představiteli újezdské „vlády“
k osobním, byť trochu ubrečeným
výpadům, byly odlišné (!) názory
opozice na některá důležitá témata,
např. podivnou směnu pozemků,
chystaný buspruh zbytečně ničící kus
parčíku na Blatově. Shrnuto, jiný, než
radniční názor je u nás důvodem pro
veřejné a jmenovité napadání. Před
minulými komunálními volbami
jsme všichni slibovali kultivaci vládnutí v Újezdu, včetně komunikace
politiky. Na červnové zastupitelstvo

jsme přinesli návrh nových pravidel
pro vydávání ÚZ. Akcentovali jsme
zejména dvě věci: zabránit osobním
útokům a zapojit všechny zvolené
subjekty v zastupitelstvu do vyvážení obsahu. Tehdy byly naše návrhy
smeteny a já dlouho nechápal proč.
Teď už to vím. Nejsem naivní – ÚZ
bude vždy primárně hlásnou troubou radnice, jenže osobní útoky vpašované i do běžných informací do
něj fakt nepatří. Každopádně, pěkné
svátky vám všem a děkuji za zaslání
názoru: petr.riha@praha21.cz.

Milan Samec (ODS)
Milí sousedé, v dnešním sloupku
bych se rád zaměřil na projekty,
které pro vás vedení městské části dlouhodobě připravuje. Prvním
z nich je rekonstrukce komunikace
Hulická. Zde by měl vzniknout uliční prostor umožňující oboustranný
provoz automobilů včetně cyklistů
a s vybudovaným chodníkem v celé
délce komunikace. Projekt překonal
řadu problémů a nyní míří do své
finální fáze. Součástí budou zpomalovací prvky ve formě zvýšených křižovatek a zatravněných pásů ve for-

mě výhyben pro automobily. Všude,
kde to umožní uložené sítě, dojde
k osázení stromy a zelení. Nezapomněli jsme ani na dostatek parkovacích míst pro místní obyvatele. Ve
stejném provedení pro vás připravujeme projekt rekonstrukce ulice
Nadějovská a v přípravě jsou ulice
Zlivská a Zbýšovská. Rádi bychom
v tomto trendu pokračovali i nadále.
Projekt revitalizace parku Zbyslavská pokročil do své realizační fáze.
Nyní probíhá výstavba ,,Psího parku”
a hlavních cest, které budou parkem
procházet. V rámci mnoha jednání o

jeho podobě získal park označení
,,Z21”. Osobně se mi označení líbí
a zachoval bych ho i jako oficiální název. Prostě, sejdeme se na ,,Zetku”.
A jaký je váš názor? Pokračujeme
i s výstavbou nové mateřské školky
a já se na ni již velmi těším. Dokončili jsme opravu ulice Talmberská
a zdárně i opravu chodníku u školky
v Lišické ulici. Blíží se nám zima. Věřím, že si s přívalem sněhu, pokud
nás zasype, poradíme minimálně
stejně dobře jako minulý rok. Nás
ani náš traktor prostě nic nezastaví.
Váš starosta.
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
KONTEJNERY
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
11. prosince
Církvická/Ochozská
Doba přistavení: od 9 do 13 hod.
Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru
(např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).
Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy

Pronájmy nebytových prostorů
Úřad MČ Praha 21 pronajme tyto nebytové prostory:
Suterén domu Žiželická 1613 – 56 m2 v suterénu domu,
kolaudováno jako dílna a sklady
Zdravotní středisko Živonínská 1630, Rohožník.
Prostory je možné využít nejen pro ordinace lékaře či alternativní
medicíny, ale i za účelem poskytování služeb, např. kosmetika,
pedikúra, manikúra, masáže apod.
Min. nájemné 1 200 Kč/m2/rok, nájem na dobu určitou do 31. 12. 2025.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982
jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájem reklamní plochy
6x reklamní plocha o rozměru
58 cm x 83 cm (plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).

Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní bez DPH 600 Kč,
nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.

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

Pronájem nebytového prostoru
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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ŠKOLY A ŠKOLKY

Hudbu učíme i online
Základní umělecká škola Učňovská 1, Praha 9 působí
v Újezdě nad Lesy již přes deset let. Na odloučeném pracovišti v budově ZŠ Polesná 1690 poskytujeme pro asi
sto žáků odpolední individuální výuku hry na klavír, kytaru, housle, violoncello, zobcovou a příčnou flétnu, sólový
zpěv, klarinet a saxofon. Nákladnější hudební nástroje
běžně zapůjčujeme. Součástí výuky je i hudební nauka
a účast v hudebních souborech či pěveckém sboru, což
dále zefektivňuje naše umělecké vzdělávání dětí. Klavír
vyučujeme na koncertních křídlech. Žáci mohou využít

možností školního nahrávacího studia. Žáci pravidelně
vystupují na interních seminářích v sále naší školy nebo
na studijních koncertech v pražských sálech a divadlech.
Díky cílenému investování do počítačového a ICT vybavení
a do kvalitního dalšího vzdělávání pedagogů jsme dobře
připraveni i na specifika vystupování žáků za zhoršené
zdravotní situace, v minulém školním roce jsme realizovali
přes šedesát distančních seminářů a koncertů.
Martin Hauptman,
ředitel ZUŠ Učňovská

Knižní jarmark
Na 2. stupni ZŠ plánujeme zopakovat milou a úspěšnou akci z minulých let –
knižní jarmark.
Najdete-li doma knihy, kterým už děti odrostly a které jste ochotni darovat,
máte příležitost poslat je do nového života. Věnované knihy budou žáci prodávat a kupovat na jarmarku za obnos vskutku nevelký (cca 20 Kč) a utržené peníze věnujeme na nákup knížek do školní knihovny. Způsobíte radost natřikrát:
uvolníte místo ve své domácí knihovně, děti získají jiné knížky za symbolickou
cenu a pomůžete dobré věci.
Přivítáme jakékoli zachovalé knihy pro děti ve věku 3-15 let, ale i pro dospělé,
zejména dětskou prózu i poezii, naučné knihy, encyklopedie, jazykové učebnice a slovníky, jednoduché cizojazyčné knihy, komiksy ...
Knihy můžete poslat po žácích nebo odevzdat na vrátnici obou školních budov
do 17. 12. 2021. Za vaši pomoc a spolupráci předem moc děkujeme a těšíme
se, že díky vám budeme moci knižní jarmark uskutečnit.
Hana Jančová,
Masarykova ZŠ

Školní kalendář 2022

Sběratelé a noví zájemci se mohou těšit na nový školní
kalendář, který opět představuje výtvarné práce dětí Masarykovy ZŠ. Již třináctý v pořadí rozšíří galerii školních kalendářů v přístavbě školy a k dispozici bude od prosince
u třídních učitelů nebo na tel. 602660684. Tiskárně Betis,
jmenovitě panu Zdeňku Šidákovi, patří poděkování za
grafické zpracování.
Eva Danielová
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SPOLKY

Železniční stanice
Újezd nad Lesy hl. n.
To bylo téma letošního již 6. ročníku Újezdského strašilesa, který pořádal místní spolek Rarášek z Újezda. Účast
obrovská a bylo vidět, že zájem o „bojovku“ si po loňské
pauze získal opět své malé, větší i velké příznivce.
Tak abychom vás nenapínali, jak to letos bylo. Začínali
jsme na multifunkčním hřišti, kde byl náš registrační stánek, u kterého účastníci obdrželi skupinové jízdenky na
vlak. Protože cestou vlakem často vyhládne a žízeň bývá
také veliká, byl připraven i stánek s občerstvením. Odbavení cestujících zajišťoval přednosta stanice, výpravčí a průvodčí. Nechyběli ani drážní pracovníci. Za zvuků
nádražních hlášení a po kontrole platnosti jízdenek, pak
účastníci vcházeli do našeho Strašilesa.
A pak už to šlo ráz na ráz … ze stanice Újezd nad Lesy
hlavní nádraží ve směru Upíři, Skřeti, Bludiště, Sirotčinec,
Čarodějnice, Lékařská prohlídka, Operační sál, Kartářky
a Čerti a v cíli tajemní mniši. Každý si mohl vybrat, kde si
„vystoupí“ a počká na další spoj. Každé stanoviště bylo
jedinečné a oslovilo tak své příznivce. Pozornost návštěvníků po trase prověřoval tajemný hejkal a u lávky přes potok tajemné ruce občas chytly návštěvníky za nohu.

A teď taková malá rekapitulace. Za tím vším stojí spolek kamarádů Rarášek z Újezda. Na pomoc nám však přispěchal
i přednosta stanice, nádražní pracovník, dvě maskérky a
fotograf z Běchovic, další nádražní pracovník a pár dětí ze
sirotčince s vychovatelem bylo z Horoušánek. Z blízkých
Úval se zapojil Honza Šnitr s nádražním občerstvovacím
stánkem a další maskérka. Svoje chirurgické kousky na
operačním sále předváděli naši kamarádi ze spolku 3+
z Klánovic a skupina tajemných skřetů ze spolku RakTaarbami byla z Horních Počernic. Když se tohle všechno spojí,
napočítali byste přes 60 dobrovolníků, kteří se na přípravách Strašilesa podíleli.
Víme, že zájem o naši akci je větší, než dokážeme pojmout.
Moc si toho vážíme, je to pro nás velká odměna, že tolik
lidí dokáže ocenit naši práci, kterou spolku věnujeme ve
zbytku volného času, jenž máme. Jsme rádi, že můžeme
takto spoluvytvářet příjemnou atmosféru pro volnočasový život sousedů z Újezda. Akce byla finančně podpořena
MČ Praha 21.
Šárka Skřivanová
Foto: Jan Jech
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Obchvat: od hrozivého projektu
po přijatelnou stavbu 21. století
Na Dušičky, 2. listopadu 2021, jsme se zúčastnili veřejného jednání o „obchvatu“, tedy přeložce I/12. Tímto jednáním bylo ukončeno připomínkování záměru v územním řízení, které vede náš stavební úřad.
Za spolek Újezdský STROM uvedl předseda Ing. Michael Hartman téma zachování cest pro pěší a cyklisty, a to
přes/nebo pod budoucí přeložkou. Zástupci investora potvrdili, že naše požadavky byly kladně vypořádány. Stavba
tak počítá se zachováním prostupnosti území Blatovskou
alejí, podél ulice V Lipách, cestou z Ježovické na Skalky a
dál na Sibřinu, podél Zaříčanské a spojkou z Rohožníku na
Dobročovice. Za spolek jsem ještě písemně doplnila požadavek na prostupnost území pro migrační trasy zvířat.
Bez uspokojivé odpovědi zůstaly tři dotazy zastupitele
a bývalého starosty RNDr. Pavla Roušara. První se týkal
obavy, aby byl „obchvat“ i skutečným obchvatem Újezda
včetně Rohožníka, tedy aby Středočeši na přeložku najížděli už květnickým nájezdem a neprojížděli Újezdem na
další nájezd. Druhá připomínka byla na změnu klasifika-

ce naší „hlavní“ z komunikace I. třídy na nižší stupeň, jako
ochrana Újezda např. před průjezdem kamionů. Třetí se
týkal zpracování dopravních modelů „s a bez“ tzv. Klánovické spojky. Doufejme, že v dalších jednáních bude toto
uvažování zohledněno.
Dovolte mi na tomto místě uvést ještě poděkování, které jde proti obvyklému osočování neziskovek. Díky občanskému nasazení především aktivních lidí z Běchovic se totiž
původně hrozivý projekt dopracoval do podoby, která je již
pro mnohé přijatelná a odpovídá dopravní stavbě 21. století. Náš spolek v období 2010-2014 spolupracoval s tehdejší
újezdskou radnicí a komisí životního prostředí ve věci definování a zakotvení izolačních zelených pásů. Projekt izolační zeleně během dalších let pravděpodobně doznal různých
změn, ale dobrá zpráva je, že hlavní město Praha s ním počítá a naši občané z Rohožníka, Nové Sibřiny a jižní části Blatova by měli být od nové dálnice zelenými pásy ochráněni.
Zita Kazdová,
Újezdský STROM

Se sjezdem na Květnici se počítá
Veřejné jednání k přeložce silnice
„I/12 Běchovice - Úvaly“ proběhlo za
účasti mimo jiné ředitele ŘSD, Závodu Praha Tomáše Grosse za investora, Martina Höflera, Tomáše Honce
a Olgy Šambergerová za projektanta
PUDIS, zástupců dotčených MČ a občanů. Za náš spolek, který organizoval
petici za květnický sjezd (podepsalo ji
1060 z vás), vystoupila Jitka Carbolová
a uvedla:
V dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí (ÚR) je uváděna již pouze varianta 6 MÚK, tedy včetně sjezdu Květnice. Chválila vstřícné jednání
investora i projektanta v rámci řešení
připomínek k EIA. Byla ujištěna, že se
sjezdem na Květnici se počítá.
Z EIA vyplývá podmínka současného
zprovoznění staveb I/12 a části Pražského okruhu 511. Týká se to i zkušebního provozu? Tomáš Gross ujistil, že
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obě stavby jsou připravované současně a budou také současně uvedeny do
zkušebního provozu.
Minulým vedením Prahy byla přislíbena pomoc s odkupy pozemků i nad
rámec EIA pro zelené pásy mezi obchvatem a MČ. Bude nynější vedení
Prahy odkupy provádět? Vzhledem
k tomu, že nebyl přítomen nikdo z vedení Prahy, uvedl zástupce firmy zastupující Prahu, že byly zahájeny odkupy u Běchovic a že s dalšími odkupy
se počítá.
Při dřívějších jednáních s projektanty
řešila tazatelka ochranu ovocné aleje
navazující na ulici Ježovická, kde má
vést výkopová rýha pro uložení meliorace. Pan Honc ujistil, že se i nadále
počítá s posunem strouhy a snahou
o ochránění stromů.
Pan Gross nastínil také odhad harmonogramu (v optimistické variantě):

1.Q 2022 vydání ÚR, očekává se odvolání - zdržení o rok.
2023 nabytí právní moci ÚR.
Zahájení odkupů ŘSD (kupní cena se
navrhuje ve výši: 1,5x obvyklá cena
u stavebních pozemků a 8x obvyklá
cena u ostatních pozemků. V případě
nesouhlasu s uzavřením smluv ŘSD
přistoupí podle zákona k vyvlastnění,
jelikož stavba I/12 Běchovice-Úvaly je
veřejně prospěšná. Výše náhrady však
bude určena vyvlastňovacím úřadem
za cenu určenou znaleckým posudkem bez zmíněných koeficientů).
1.Q 2023 -zahájení práce na stavební
dokumentaci - 1 rok.
2024 stavební povolení.
Přelom 2025-2026 zahájení stavby
(nejprve pyrotechnický a archeologický průzkum, skrývka).
Další info na krajinaprozivot.webnode.cz
Vladimír Klepetko

PŘÁNÍ
Základní organizace ČZS Újezd nad Lesy přeje přátelům zahrádkářům, věrným čtenářům těchto stránek, příznivcům
i občanům naší obce šťastné a klidné prožití svátků vánočních a do následujícího roku 2022 mnoho zdraví, lásky,
štěstí a pohody. Děkujeme Úřadu MČ Praha 21 a všem, co nám pomohli splnit naše plány a těšíme se na vás na
našich akcích v lepších a zdravých časech.

Zahrádka v prosinci
Poslední měsíc v roce, plný radostných dní začínající Svatým Mikulášem přes vánoční svátky s nadílkou Ježíška, končící bujarými oslavami konce roku a vítáním nového. Také
je to čas bilancování, co se nám povedlo či naopak. Zahrádkář zhodnotí právě odcházející rok a připravuje plány na
jaro, dlouhé večery jsou k tomu jako stvořené.
I v prosinci můžeme ještě udělat drobné práce, a to hlavně zazimování rostlin v květináčích, dáme je do skleníku,
studené garáže či sklepa, opět studeného. Když zimujeme
venku, dáme květináče ke zdi domu na závětrné místo,
zakryjeme pytlovinou, slámou, povrch netkanou textilií,
během zimy při bezmrazých dnech rostliny zalijeme. V květináčích musí být dobrá drenáž, voda by zmrzla a rostliny
zimu nepřežily. Choulostivější rostliny i květiny zasazené
přímo v zemi zasypeme listím, vršek obalíme opět pytlovinou, bublinkovou folií. I nově zasazené ovocné stromky
bychom měli chránit podobně. Když přijdou silné a dlouhotrvající mrazy, nezbývá nám nic jiného, než čekat na jaro:
s přáním, aby vše přežilo.
K vánocům patří jmelí a tak pár slov o této rostlině či parazitu. Již keltští druidové si vážili jeho nadpřirozené moci
a jmelí požívalo jejich zvláštní úcty. Hodně zvyků se dochovalo v Anglii. Také Číňané, Germáni a Slované považovali jmelí za kouzlo i lék. V našich domácnostech se objeví
zelená, zlatá či stříbrná větvička jmelí, aby na Štědrý den
byla svědkem polibků, které si dáváme s přáním veselých
svátků, abychom se opět ve zdraví sešli o příštích Vánocích.
Jmelí, ale není vítáno všude. Zvláště lesníci potírají tuto
rostlinu jako škůdce stromů, jakým také ve skutečnosti je.
Kořeny jmelí pronikají hluboko do dřeva, oslabují strom
a snižují hodnotu užitkového dřeva. Naproti tomu jsou krajiny, kde jmelí pěstují záměrně, jako např. v Bretani, ale ani
tam se nepodařilo vypěstovat stromečkovou formu. Pokusy byly na podnožích z jabloní, které skončily neúspěchem.
Jmelí je také rostlinou s léčivými účinky. Staří chirurgové
používali tlučeného jmelí a v knihách Msgr. Sebastiána
Kneippa se dočteme o účincích jmelí při léčbě krvetvorby.
Pokud bychom v dnešní době jmelí použili k léčení, pak
pouze s vědomím lékaře.
Připravujeme: Na březen připravuje výbor za pomoci př.
Ing. Jitky Carbolové přednášku o chemických ochranných
prostředcích. Ty se velmi rychle mění, respektive naše známé mizí díky nařízení EU, a tak získat přehled o nových je
více než žádoucí.
Vše o nás najdete na https://kvetyujezda.ic.cz
Sadbové brambory: Všichni, kdo máte zájem o sadbu
brambor, je objednávejte nejpozději do konce ledna na tel.
č. 281 971 101 (Exnerová Blanka). Po terminu objednávku
přijmeme, ale již nebudeme moci zaručit vybranou odrůdou, ale jen tu, která zbude. Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová
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Skauti si opět užívají normální režim
Skauti po prázdninové prodlevě a minulém roce plném
online schůzek a programů opět mohli rozjet svou činnost
na plné obrátky. Od září vedoucí připravují pro děti týdenní schůzky tak, jak byli zvyklí. U dětí je vidět jejich nadšení
a připravenost se zapojit do čehokoliv.
Od začátku nového školního roku už jsme stihli uspořádat
spousta akcí. Začátkem září přišli děti i rodiče na zahajovací oheň do kluboven. Tuto akci pořádáme každoročně a
stala se pro všechny velice oblíbenou. Klábosí se, opékají
se buřty na ohni a popíjí se čaj nebo svařák. Ke konci září se naše středisko zapojilo do Květinového dne, který je
spojen s bojem proti rakovině. Na akci se prodávají malé
žluté kytičky. Letos se zúčastnily dokonce všechny tři oddíly. Minimální cena za jednu kytičku je 20 Kč, lidé mohou
samozřejmě přispět větší částkou. Cílem celé akce je především informovat veřejnost o prevenci rakoviny.
V říjnu následovaly vlastní akce jednotlivých oddílů. Holčičí oddíl Kasiopeja měl víkendovou výpravu. Navštívily

klubovnu v Nymburce. Holky si to
řádně užily a udělaly si holčičí pohodu i krásný program. Koedukovaný oddíl Šídel měl také výpravu,
a to v klubovnách v Kostelci nad
Černými lesy. Děti měly možnost
podrobně poznat město, díky noční
hře s úkoly. Starší skauti se podívali
do Voděradských bučin. Chlapecký
oddíl Vidrholec zrealizoval oddílový výlet do Posázaví. Na výlet jelo
i spoustu nováčků a všechno dobře zvládli. Všechny akce se povedly.
Aktuálně doufáme, že naše činnost
bude moct fungovat, co nejdéle a
děti i vedoucí zůstanou v offline režimu.
Kateřina Radová

Z výletů KAS
V říjnu jsme vyjeli na výlet do Opočna. Původně gotický hrad,
pak renesanční zámek se r. 1536 dostal do rukou Colloredo
Mansfeldů, kteří zde byli pány až do 2. světové války, během
níž nacisté majetek zkonfiskovali. Po válce knížecí rod neuspěl v restituci. Zámek ohromuje vybaveností historických
interiérů. Josef II. Colloredo Mansfeld zde shromáždil africké předměty, evropské i asijské zbraně a trofeje. Je zde také
sousta obrazů a knihovna s 12 tisíci svazky. O Opočně se
říká, že je jedním z našich nejhezčích zámku. Něco na tom
bude.
Po vynikajícím obědě jsme odjeli do Častolovic. Ve 13. stol.
tu stála vodní tvrz, později přestavěná na renesanční zámek.
V r. 1645 zakoupili Častolovice Šternberkové a zůstali tu až
do roku 1948, kdy zámek přešel do majetku státu. V restituci byl vrácen současné majitelce Dianě Sternberkové, která
zde žije a zvelebuje ho. Na nádvoří jsou voliéry s papoušky,
kavárna, část parku zabírá obora s bílými jeleny a zámecký
zvěřinec. Všude je plno květin. Záměrem majitelky je vytvořit
příjemný prostor lákající k odpočinku. To se jí daří. A my,
spokojeni s výletem, jsme odjeli domů.
V listopadu jsme se vydali s průvodcem na prohlídku Lorety.
Cestou jsme se zastavili u pomníku dr. E. Beneše. Zasvěcený

Pozvánka KAS
Klub aktivních seniorů pořádá 11. 12. 2021
adventní výlet do Pardubic
s návštěvou zámku a vánočních trhů
Odjezd 7,30 hod. od Lidlu, cena 200 Kč.
Zájemci, hlaste se u paní Krajzingrové,
tel 736 417 414.
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komentář nás provedl celým životem našeho 2. prezidenta. Loreta nás uvítala svojí zvonkohrou. Viděli jsme všechno
- ambity, dílo Dientzenhoferových s překrásnými freskami
a obrazy svatých, vlastní Loretu, architektonický skvost nazývaný Svatá chýše s loretánskou Pannou Marií a loretánský
poklad. Jeho nejcennější část je stříbrozlatá monstrance posetá 6000 brilianty. Kdysi zdobily šaty jedné šlechtičny, a ta
je věnovala Loretě. Zamířili jsme domů zas o něco informovanější o pražských památkách.
Irena Krajzingrová

Vážení a milí spoluobčané,
srdečně vám a vašim rodinám
přejeme pohodový, klidný a radostný
adventní čas, krásné prožití Vánoc
a vstup do nového roku v plném zdraví.
Těšíme se na setkání ve zdravějším čase.
členky výboru SPCCH

Bez nadšení by to nešlo
Újezdský Sokol je jednou z nejstarších organizací – funguje
u nás již od roku 1927 a příští rok tedy oslaví 95 let. Od letošního listopadu má TJ Sokol Újezd nad Lesy nové vedení.
Dlouholetého předsedu Jiřího Čemuse vystřídala Marcela
Shejbalová, kterou ÚZ požádal o krátký rozhovor.
Kdy jste sama začala cvičit v Sokole?
Jako dítě jsem chodila „do Sokola“ v Sibřině, i když to asi určitě v té době Sokol být nesměl, ale prostě se tomu tak říkalo pořád. A byla to klasika – cvičení na nářadí, obzvlášť jsem
měla ráda „opičí dráhu“. Tělocvična byla tam, kde je teď prodejna vybavení pro bazény. Moji rodiče ještě vzpomínali na
tělocvičnu původní, která pak sloužila jako sál u hospody.
Od kdy jste v TJ Sokol v Újezdě?
S újezdským Sokolem jsem spojená víc než 26 let, kdy jsem
si sem přišla poprvé zahrát volejbal. Posledních dvacet let byl
předsedou pan Jiří Čemus. Tímto bych mu chtěla za všechny
členy ještě jednou poděkovat za ochotu věnovat svůj čas na
chod a organizaci našeho spolku.
Kolik máte členů?
V současné době je to asi 100 členů ve věkovém rozpětí pět
až 85 let. Děkovala jsem odstupujícímu předsedovi, ale poděkování patří i všem instruktorům, kteří cvičení zastřešují.
Protože bez jejich nadšení by to opravdu nešlo. A tady mi
to nedá a ráda bych zmínila například paní Líbu Maškovou,
které nadšení vydrželo už víc než 45 let, kdy na Újezdě předcvičuje. Začínala s moderní jazzgymnastikou a znám historky,
jak si museli nosit gramofon na hudební doprovod.
Hodně holčiček zas prošlo rukama paní Stáni Babuškové
a Hanky Rosové, která vede sportovní gymnastiku už téměř

SPORT

třicet let. Ale není to jen o času věnovanému samotnému
cvičení, samozřejmostí jsou i různá školení a instruktorské,
případně trenérské zkoušky.
Jaké má Sokol oddíly, jaká cvičení zajišťuje?
K cvičení využíváme tělocvičny základní školy Polesná. Když
bych to vzala chronologicky, tak v pondělí od 15:30 do 19:15
hod. probíhá sportovní gymnastika pro děti ve věku 6 až 17
let, na kterou navazuje od 19:30 hod. cvičení pro ženy i muže.
Ve středu od 20 hod hrají ženy volejbal. Ve čtvrtek je opět
cvičení nejen pro ženy a v pátek nabízíme od 17 do 18 hodin cvičení pro děti ve věku 5 až 12 let, kde si mohou mimo
jiné vyzkoušet i netradiční sporty jako je lakros, brännball
nebo ringo.
Pokud má někdo zájem, je možné se přijít podívat i v průběhu pololetí a danou aktivitu si vyzkoušet. Kontakty na jednotlivá cvičení a instruktory najdete na webových stránkách:
https://sites.google.com/view/tj-sokolujezdnadlesy.
Jaké máte plány na rok 2022?
Určitě budu mluvit všem z duše, když řeknu, že momentálně
by nám úplně stačilo, abychom mohli chodit cvičit. Pravidelně, bez karantén a hlavně ve zdraví!
Chybějí vám v Újezdě nějaká sportoviště nebo tělocvičny?
Pro naše účely jsme rádi za možnost cvičit v místních tělocvičnách nebo v létě využívat volejbalový kurt u tenisového areálu. Velká tělocvična už je naštěstí po rekonstrukci a dýchá
to tam krásně novotou. Na venkovním kurtu se sice občas
potýkáme s poškozenou sítí, ale vandalové se najdou všude,
takže si s tím musíme poradit.
Blahoslav Hruška
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Dvakrát stříbrní na Prague Open 2021
Začátkem listopadu se konal pražský turnaj Prague Open. Jednalo se o dvoudenní turnaj. V sobotu se závodilo v kyorugi (zápas),
v neděli v poomsae (sestavy). Celkově se na tatami představilo 46
kangsimáků a do Újezda zamířilo hned 32 medailí – 12 zlatých,
13 stříbrných a 7 bronzových, a 2 poháry za celková 2. místa v týmech v obou sportovních disciplínách.
Za své sobotní výkony si zmínění nejvíce zaslouží Nina Dobrovolná, Pepa Skotnica a Ondra Horalík.
Nina byla sloučená do vyšší váhové kategorie, ale to jí nepůsobilo

žádné problémy – svou soupeřku i tak snadno porazila a
odvážela si zlato. Pepa se představil ve zkušené seniorské kategorii do 63 kg a oba své soupeře porazil v krásných zápasech. I Ondra vyhrál dva zápasy. Napínavý byl
hlavně ten finálový, kde byl vítěz určen až v náhlé smrti
(vyhrává ten závodník, který skóruje jako první).
V neděli se navázalo na výkony z předešlého dne. Svou
premiéru na offline turnaji proměnila v medaili Stella
Mázik. Hned dvě medaile přidal do naší sbírky Tobiáš
Grund. Tu první, stříbrnou, vybojoval již v sobotu. V neděli si ještě polepšil a obsadil 1. místo v jednotlivcích.
O největší senzaci turnaje se ale postaral Martin Horák,
který ovládl kategorii senioři do 30 let. Navíc se mu podařilo poprvé porazit svého reprezentačního kolegu,
jenž je navíc nominován na blížící se ME v Portugalsku.
Martin potvrdil, že má formu a že by se s ním mělo počítat i na vrcholových akcích.
Některé aktivity našeho oddílu jsou finančně podporovány v rámci dotačního systému MČ Praha 21. Letos
byly tímto způsobem podpořeny tréninkové sportovní
aktivity našeho klubu, které se dotýkají především materiálního vybavení a pronájmu tělocvičny. Touto cestou
bychom chtěli MČ Praha 21 poděkovat za podporu.
Kateřina Skotnicová,
Kangsim Dojang

INZERCE

Ten újezdský kopeček
vylez Mára Holeček
Újezd nad Lesy mohl konečně po roce přivítat Marka Holečka, jednoho z nejúspěšnějších a nejzkušenějších horolezců současnosti, skalního lezce a pískaře, držitele
prestižního ocenění Zlatý cepín. Jeho cesta k nám však nebyla bez problémů. Za
patnáctiminutové zpoždění se nejdříve postarala kolona na lanovém mostě, aby potom Mára několik minut bloudil v újezdských jednosměrkách. Když se mu konečně
podařilo na místo, byl spontánně přivítán potleskem zcela zaplněného sálu. Hned
po příchodu, vydýchání a nastavení techniky byl Marek Holeček oceněn organizátory přednášky dalším významným oceněním, „Újezdským cepínem“. Toto ocenění
získal za svůj prvovýstup do divadelního sálu naší školy. Nevím, ale jak Máru znám,
určitě na Újezd jen tak nezapomene.
Konečně se Mára dostal ke slovu a hned začal na posluchače chrlit svoje zážitky,
pocity, myšlenky, životní moudra, další cíle. A to vše, jak mu jazyk narostl. Mára
je prostě svůj a jeho osobitý humor mě baví. Na závěr svého barvitého vyprávění
promluvil i o expedici na horu Baruntse, kde je s parťákem Radoslavem Grohem
po prvovýstupu čekalo drama v podobě čtyř nocí. Těsně pod vrškem hory je uvěznil uragán a vánice, v nichž nešlo udělat krok. Měli jsme také jedinečnou možnost
zhlédnout ukázku z připravovaného dokumentu z této expedice. Stokrát si můžete
říkat, že to tam muselo být hrozné, ale opravdu si to uvědomíte, až vidíte ty unikátní
záběry. Mára jednou řekl o výstupu na tuto nebezpečnou horu: „V životě jsem nikdy
neudělal náročnější túru po horách než Nebeská past na Baruntse“. A přesto i po
těch všech strastech si ji láskyplně přejmenoval na „Barušku“. To je prostě Mára, stále plný životního optimismu. Máro, díky. Poděkování patří nejen trpělivě čekajícím
návštěvníkům přednášky, naší MČ Praha 21 za finanční podporu projektu „Legendy
v Újezdě“, ale i Vláďovi Saitzovi za ochotu a přesčasovou pracovní dobu. Děkujeme.
Jan Veselý
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HORNÍ POČERNICE

Štědré Vánoce
na Chvalském zámku
Vánoce na Chvalském zámku budou opravdu štědré! Od
prvního adventního víkendu až do 9. ledna mohou malí i
velcí návštěvníci zámku navštívit hned dvě vánoční expozice s tematikou blízkou nejen dětem.
Výstava Štědré Vánoce aneb pod vánočním stromkem našich prababiček a pradědečků představí hračky, které dělaly radost dětem převážně z měšťanských rodin v době první
republiky. Exponáty do výstavy zapůjčilo Muzeum hraček z
Rychnova nad Kněžnou. Expozici doplní i kolekce reprintů
vánočních historických pohlednic, které má ve své sbírce
Východočeské muzeum v Pardubicích.
Součástí výstavy bude i dílnička, kde si děti mohou namalovat
vlastní vánoční pohlednici, připsat adresu babičky či kamaráda, na zámecké recepci zakoupit poštovní známku a cestou
domů vhodit do schránky. A vánoční radost je na světě!
Nechte se unést i poetickými kresbami Jana Kudláčka, které
potěší oko a pohladí duši. Výstava s názvem V ten vánoční čas – Jan Kudláček/kresby a ilustrace pro děti nabídne
sněhobílé vánoční krajiny i putování pohádkovým světem.
Ostatně poetika a lyričnost Kudláčkových kreslených příběhů má hodně společného s ilustracemi Jiřího Trnky. Přijďte
se přesvědčit!
Obě vánoční výstavy budou k vidění od 27. listopadu 2021 do
9. ledna 2022, denně od 9 do 18 hodin. 24. 12. otevřeno od 10
do 16 hodin, zavřeno 25., 26., 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 (otevírací dobu je třeba ověřit dle aktuálně platných opatření).

PROGRAM
BESEDA prosinec 21
vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

3/12 pátek

POKEC V BESEDĚ 19.30

Petr Vizina a jeho host: Martin Řezníček

4/12 sobota

KINO pro děti 16.00

O Čertovi a jiné vánoční animované filmové pohádky

5/12 neděle

ZAHRADA 16.00

MIKULÁŠ naděluje v zahradě Besedy

7/ 12 úterý

KONCERT 19.30

Ondřej Ruml a Matěj Benko

8/12 středa

DIVADLO 19.30

Paralelní vesmíry divadlo Na Hraně režie: Šimon Dominik

9/12 čtvrtek

KINO 19.30

Dokud nás bůh nerozdělil režie: Paolo Castella

10/12 pátek

KINO filmový klub 19.30

Zrcadla ve tmě režie: Šimon Holý

12/12 neděle

ZAHRADA 13.30 – 17.00

VÁNOČNÍ JARMARK v zahradě Besedy

14/12 úterý

vědomostní týmy 19.00

Na Kvíz Poskládejte tým 2–6 přátel a poměřte síly s dalšími!

15/12 středa

BIO SENIOR 14.00

Zátopek režie: David Ondříček

KONCERT 19.00

JAM SESSION Milovníci všech hudebních žánrů, spojme se!

16/12 čtvrtek

KINO 19.30

Přání Ježíškovi režie: Marta Ferencová

17/12 pátek

KINO filmový klub 19.30

Marťanské lodě režie: Jan Foukal

18/12 sobota

KINO pro děti 16.30

Tajemství staré bambitky 2 režie: Ivo Macharáček

21/12 úterý

KONCERT 19.30

Lenka Filipová a hosté

23/12 čtvrtek

ZAHRADA 16.00 – 18.00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO a zpívánky v zahradě Besedy

28/12 úterý

KINO rodinné 16.00

Tři oříšky pro popelku digitálně restaurovaná verze

29/12 středa

KINO 19.30

Šťastný nový rok režie: Jakub Kroner

28/12

5/12

Doprovodné akce:

út

7/12

19.30

ONDŘEJ
RUML
A MATĚJ
BENKO

předprodej: kcbeseda.eu

Růžena Beránková,
ředitelka

Beseda
Klánovice

Písně, šansony a další harampádí

28. listopadu od 12 do 18 hodin: adventní trhy na Chvalské
tvrzi
12. prosince od 10 do 17 hodin: adventní neděle s andělem
Gabrielem (komorníkomentované prohlídky s andělem
jako průvodcem jen pro jednu rodinu)
24. prosince od 10 do 16 hodin: Štědrý den na Chvalském
zámku
9. ledna od 14 do 16 hodin: zavírání Vánoc na Chvalském
zámku
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SPORT
INZERCE
SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Koupím originální filmové a hudební nosiče

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

(VHS, CD, DVD, MC-kazety, LP desky)

REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

a jiné sběratelské předměty.

ING. TOMÁŠ PINKAVA

E-mail: vhscddvd@seznam.cz , tel.: 704 142 317

TEL: +420 608 153 818

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
INSTALATÉRSTVÍ A KOMINICTVÍ
JAKUB HORA

NABÍZÍ: INSTLATÉRSKÝ BYTOVÝ SERVIS
KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH
CEST (dle vyhlášky 34/2016)

Tel.: 724 970 717

KOSMETIKA - PEDIKÚRA

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

Tereza Sucháčková
tel. 724 526 849

e-mail: su.tereza@seznam.cz
Najdete nás na adrese
Zalešanská 726, Újezd nad Lesy

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

Likvidace autovraků všech značek
Pneuservis bez čekání

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

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY

Oplanská 2614
Praha 9 – Újezd nad L.
Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance
na pozice:



Servisní technik pro chladící a klima. zařízení
Instalatér / údržbář

Kontakty:
www.awcool.cz
administrativa@awcool.cz
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281 867 578
775 213 201

INZERCE

Soukromá
mateřská
školka
Andělská

Poskytujeme individuální
výuku vedenou
profesionálními lektory
s mnohaletou praxí
s důrazem na laskavý
přístup k rozvoji talentů
každého jednotlivce.

Při prodeji Vaší nemovitosti se s důvěrou
obraťte na naši kancelář. Zajistíme Vám
kompletní právní servis a prodej za
optimální cenu. Dobrá znalost místních
podmínek a dlouholeté působení v této

Zápis na
nový školní
rok zahájen

lokalitě jsou pro Vás tou nejlepší zárukou.
Mgr. Miroslav Timura - realitní kancelář,
Starokolínská 22, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

tel.: + 420 603 435 950
e-mail: lawconsulting@seznam.cz

www.skolka-andelska.cz
Email: info@skolka-andelska.cz
Telefon: 777 515 515
Adresa: Čenovická 1085
Praha 9 - Újezd nad Lesy

andelska_89x132.indd 1

Soukromá mateřská
školka Andělská

20.02.2021 18:24
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Atelier4M

interiérový design
Ing. Marek Trešèák
+420 608 202 179
marek@atelier4m.cz
www.atelier4m.cz

Do KVĚTINÁŘSTVÍ
v Újezdě nad Lesy
PŘIJMEME

prodavačku-floristku

Nejlépe s min. dvouletou praxí v oboru,
anebo zaučíme vážné zájemce o práci.
Nejlépe na poloviční úvazek, dle domluvy
je možná brigáda nebo plný úvazek.
Nástup možný ihned!
Platové podmínky dle praxe a dovedností
v oboru anebo dle zručnosti po zaučení.
Prosím volejte na tel. č. 608 982 711
www.kvetiny-jasmin.cz

Oxytechnic spol. s r. o. hledá administrativní sílu s nástupem od ledna 2022.
Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání, prokazatelné zkušenosti
s prací na PC (Word, Excel), organizační schopnosti.
Jedná se o práci na poloviční úvazek s vyhlídkou na úvazek plný.
Náplň práce: fakturace, administrativa, komunikace s klienty a zdravotními pojišťovnami
Místo zaměstnání: Šestajovice

Kontakt: oxytechnic@oxytechnic.cz
ng. Bohumír Zachariáš, tel.: 608 734 398
30
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žení IS

etně dota
cena 24.900.000,-Kč vč
na hranice pozemku

PRODEJ – komerční pozemek 9.840 m2
na dostavbu Obchodního centra
Šestajovice

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
cena 18.500,-Kč/měsíc + poplatky

PRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
ZAHÁJEN

cena 49.000.000,-Kč

PRONÁJEM - kompletně zařízený modul.domek
2+1 s klimatizací, podlah. plocha 48m2, krásná
zahrada 2054 m2, ul. V Cestách, Šestajovice

REZE

RVAC

Pro naše VIP klienty
hledáme nemovitosti
k prodeji i pronájmu
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích, Šestajovicích
a okolí.

E

cena 11.000,-Kč/měsíc + poplatky 2.000,-Kč/měsíc
a 6.000,-Kč/měsíc + poplatky 1.500,-Kč/měsíc.

PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah,
podlahová plocha 578 m2, pozemek
1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

PRODEJ – nově zrekonstruovaný byt 3+kk
63 m2 + lodžie 2,1 m2 + sklepní kóje 8 m2,
Malkovského ul., Praha 9 – Letňany

PRONÁJEM – 2 jednotky 1+kk (40 m2
+ 20m2), možná kombinace bydlení
+ podnikání, Starokolínská ul., P9 – Újezd n/L

