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Milí sousedé,

čas letí a máme tu březen. Když se ohlédnu zpět, 
musím tedy říct, že letos nám zima připravila ne-
jedno překvapení. Nejdříve se zdálo, že nás jen tak 
upozorní nižší teplotou a prověří opozdilce s let-
ním obutím. Jaké bylo překvapení, když nás zasy-
pala přívalem sněhu, který jsme dlouho v Újezdě 
nepamatovali. Nehledě na předpovědi a statistiky 
minulých let, kdy byly zimy spíše mírnější, jsme již 

v průběhu loňska vypsali výběrové řízení na novou techniku pro údržbu 
Újezda, a to konkrétně nový traktor, který se zdál jako dobrá varianta pro 
úklid komunikací nejen v létě, ale i pro případ, že by zima měla tendenci 
nás potrápit. A dobře jsme udělali. Již s prvním přívalem sněhu jsme tak 
mohli přezbrojit z letní údržby na zimní. Naše statečné posádky, tvořené 
zaměstnanci údržby, naskákaly do mašin a v době, kdy Újezd ještě spal, 
prohrnovaly a odklízely nadílku sněhu a udržovaly silnice i chodníky v naší 
správě v co nejlepším stavu. Patří jim za to všem velký dík. Do některých 
lokalit jsme dle místních obyvatel přijeli poprvé. O to více nás těší, že plán 
zimní údržby zafungoval a jste s ním spokojeni. Bohužel, ne vše v Újezdě 
ale máme ve své správě. Dostával jsem mnoho dotazů, jak údržba funguje 
a mnohdy až zoufalé zprávy, a to především z „drážní“ části Rohožníku, že 
ti, co měli přijet, letos prostě nepřijeli a že Rohožník je přeci také Újezd. 
No  samozřejmě, že je! Vyhodnotili jsme tuto nenadálou a nepříjemnou 
situaci jako kritickou a v zájmu zachování zdraví a bezpečnosti občanů se 
objevily naše stroje i v této oblasti. Pro další roky bych uvítal možnost mít 
správu Rohožníku plně pod naší kontrolou. Jen tak zajistíme stejně kvalitní 
letní a zimní údržbu v celém Újezdě. Budeme o věci určitě jednat. Myslím, 
že jsme letos obstáli na výbornou a děkuji i za vaše slova uznání, která 
jsme obdrželi.
Jsem rád, že projekt výstavby nové školky vedle druhého stupně Masary-
kovy ZŠ pokračuje zdárně kupředu. Když čtete tento zpravodaj, měl by již 
být vybrán zhotovitel a následně započne realizace projektu. Podařilo se 
nám zajistit i celkové financování stavby. Zde patří velký dík magistrátu 
a všem, kteří finance vyjednávali. Pokud vše půjde dobře, tak za rok a pár 
měsíců budeme mít krásnou novou školku. Teď si ještě přát, ať se brzy 
změní situace s covidem, který se, doufejme, stane mementem a smutnou 
historií a školka bude plně sloužit našim dětem. Těším se, až ji společně 
otevřeme. Proto jsme vybrali i zkušený dozor stavby. Naše, teď již nová 
a dokončená hasičárna, je pro nás velký strašák. Sám vím, kolik stálo úsilí 
ji dokončit. Držme si společně pěsti.
Není to tak dávno, co jsem informoval o našem záměru vybudovat pře-
chod přes hlavní komunikaci u Útesu. Situace v místě není vůbec dobrá 
a osobně jsem byl svědkem několika nerozvážných přebíhání hlavní ko-
munikace. Součástí projektu bude i přisvícení a bezbariérový přístup z uli-
ce Plhovská. Když už jsme u dopravy, rozhodli jsme se umístit nový přístře-
šek na zastávku autobusu Rápošovská, směr Rohožník. Děti se tak budou 
mít možnost v případě nepříznivého počasí kam schovat. 
Přeji vám všem krásné a pohodové jarní dny. 
Opatrujte se, milí Újezďáci.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Jak jsme vás již informovali, letos 
nás čeká zahájení výstavby bu-
dovy mateřské školy Sluníčko. 
Od  Magistrátu hl. m. Prahy jsme 
získali poslední část financí, a to 
ve výši 9,5 mil. Kč, za což jsme 
velmi rádi. Ještě před zahájením 
celé stavby tak máme celou částku 
(44,5 mil. Kč) a nic nebrání začít sta-
vět. Rada tedy schválila zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku 
na zhotovitele celé stavby. V  nej-
bližších dnech bychom měli schva-
lovat vítěze této veřejné zakázky. 
Kromě zmíněné dotace na dostav-
bu MŠ Sluníčko jsme z  magistrátu 
získali také dotaci na pečovatel-
skou službu a místní knihovnu. 
Všechna tato rozpočtová opatření 
rada schválila. 
V  souvislosti s  vyhlášením výzev 
Národní sportovní agentury oslovil 
MHMP městské části kvůli aktuali-
zaci investičních záměrů v  oblasti 
sportovní infrastruktury. MČ Praha 
21 tedy požádala o zařazení svých 
projektů do zásobníku projektů 
MHMP.  Vycházeli jsme přitom z již 
schválené analýzy městské části pro 
Plán rozvoje sportu a sportovních 
zařízení v hl. m. Praze 2021 – 2032. 
Dlouhodobě se snažíme o rozšíření 
vnitřních sportovišť nejen pro ško-
lu, ale i pro veřejnost. Proto byla 
do tohoto zásobníku jako priorita 
určena další budova - tělocvična 
v podobě takzvané „atletické haly“.
Vzhledem ke stavu budov v majet-
ku městské části pokračujeme v je-
jich opravách, v únoru rada schvá-
lila opravy výtahů v  Polyfunkčním 
domě tak, aby byly opraveny zjiště-
né závady po inspekční prohlídce. 
Opět jsme schválili pomoc míst-
ním podnikatelům, kteří provo-
zují své živnosti v  prostorách pro-
najatých od městské části. Jedná 
se o živnostníky, kteří jsou dotčeni 
vládními nařízeními a nemohou 
provozovat své živnosti. Proto jim 
rada prominula nájemné za měsíc 
leden a únor 2021. 
MČ Praha 21 získala dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí na 
pořízení kompostéru pro občany 
městské části, proto rada schválila 
zadávací dokumentaci na výběrové 
řízení na nákup kompostérů.

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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MČ Praha 21 vyhlásila 2. ročník participativního rozpočtu s názvem 
„Měníme Újezd“. Projekt má své webové stránky www.menimeujezd.
cz , kde se dozvíte všechny potřebné informace.  A jaké jsou vaše nej-
častější otázky?
Co je participativní rozpočet?
Participativní rozpočet znamená rozhodování občanů o přesně vymezené čás-
ti veřejného rozpočtu. Vedení MČ Praha 21 vyčlenilo na vaše nápady částku 
2 mil. Kč.

Kdo bude rozhodovat o tom, které návrhy se zrealizují?
Obyvatelé městské části Praha 21. O vítězných návrzích budete moct hlasovat 
na webových stránkách projektu www.menimeujezd.cz nebo osobně na po-
datelně úřadu.

Jaké jsou důležité termíny?
Do 31. 3. 2021 – odevzdání návrhů
14. 6. - 2. 7. 2021 – hlasování o vítězném projektu
Nejpozději do září 2022 – realizace vítězných projektů

Proč se k mému návrhu musí připojit garanti projektu?
Návrhy projektů by měly být prospěšné široké veřejnosti. Je tedy důležité 
o svém návrhu diskutovat se sousedy, blízkými osobami, kterých by se dotče-
ný projekt také dotknul. Vzbudit jejich zájem a podporu. 

Proč musím při podání návrhu poskytnout své osobní údaje?
Jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště slouží jako identifikační údaje. 
Emailová adresa a telefonní číslo je z důvodu potřebného kontaktu s navrho-
vatelem projektu.

Co musí projekt splňovat?
Návrh projektu musí mít obecně prospěšný charakter a být realizován na po-
zemcích svěřených městské části hlavním městem Prahou k užívání či v majet-
ku MČ Praha 21. Projekt také nesmí být v rozporu se strategickým a územním 
plánem MČ Praha 21.

Jak mám zjistit finanční náklady na provedení návrhu a proč se mám 
touto otázkou vůbec zabývat? 
Pouhý nápad nestačí. Je třeba projekt detailně promyslet a sestavit předběžný 
rozpočet. Naším záměrem je, aby se občané, kteří se chtějí stát navrhovateli, 
zamysleli nad svým návrhem ve všech jeho aspektech, tedy i v  tom ekono-
mickém. Navrhovatel si musí ke zjištění nákladů udělat průzkum, například 
u  případných dodavatelů/zhotovitelů podobných projektů. Důležité také při 
zjišťování nákladů je brát v potaz i takzvané související náklady. To jsou všech-
ny náklady, bez nichž se realizace neobejde a které je nutné zohlednit.  

Na koho se můžu obrátit s konkrétním dotazem?
Naše koordinátorka Helena Gryčová vám velmi ráda poradí. Můžete se na ni 
obrátit písemně na 
helena.grycova@praha21.cz nebo na číslo 281 012 928. 
Těšíme se na vaše nápady!

Helena Gryčová, 
koordinátorka participativního plánování a MA 21

Participativní rozpočet:
otázky a odpovědi

Poděkování za výrobky
Vzhledem k pokračujícím vládním nařízením musíme zrušit každoroční vý-
stavu „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“. Proto mi dovolte za organizá-
tory, komisi sociální politiky a zdravotnictví a odbor sociálních věcí, podě-
kovat všem, kteří nám opět donesli své výrobky. Věřím, že příští rok nám 
výstavu nic nepřekazí.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

http://www.menimeujezd.cz
http://www.menimeujezd.cz
http://www.menimeujezd.cz
mailto:helena.grycova@praha21.cz
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Ukliďme Česko, ukliďme Újezd
Jako každý rok u nás provádíme „jarní úklid“. Městská část Pra-
ha 21 se přidala k celostátní akci „Ukliďme Česko“, hlavním 
úklidovým dnem bude letos sobota 27. března 2021.  Letošní 
zima se s výjimkou únorových týdnů zatím vyznačovala téměř 
jarním počasím, ale i tíživou situací v zemi, související s koro-
navirovou pandemií. Přesto doufáme, že 27. 3. již bude možné 
akci „Ukliďme Česko“ uskutečnit a i u nás budeme moci pro-
vést úklid, aby části Újezda opět po zimě „prokoukly“ a aby 
se nám zde lépe dýchalo - jak doufám, možná i bez roušek 
a respirátorů.  

CHCEME OPĚT
SLYŠET, JAK
BYLO VE ŠKOLE?
Očkování většiny populace proti covid-19 
je způsob, jak začít žít jako dřív.

Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.

Bezplatná linka 800 160 166
ockovani.praha.eu

Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.

Covid Praha A4_0221_noDPP.indd   1Covid Praha A4_0221_noDPP.indd   1 08.02.21   14:0608.02.21   14:06

Místní poplatek ze psů
Splatnost poplatku za psa je do 31. března aktuál-
ního roku. Poplatek můžete zaplatit na pokladně 
Úřadu MČ Praha 21 nebo na účet 2000709369/0800 
pod vaším variabilním symbolem.
Psi v rodinném domě:
300 Kč za jednoho psa,
600 Kč za druhého a dalšího psa
Psi v bytech v bytových domech:
1 500 Kč za jednoho psa,
2 250 Kč za druhého a dalšího psa
Tyto poplatky je možné platit ve dvou splátkách, 
a to do 31. 3 a do 31. 8.
Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jedno-
ho psa a 300 Kč ročně za 2. a každého dalšího psa.
Pro odhlašování pejsků stačí kontaktovat finanční 
odbor telefonicky či e-mailem a sdělit vaše jméno, 
příjmení, adresu, jméno pejska a důvod odhlášení.

Karolína Šťastná,
finanční odbor

Je však třeba dbát na to, aby jedno místo neuklízelo 
několik spolků a občanů, ale aby byl úklid zajištěn po 
celém Újezdě. Dovoluji si proto požádat všechny spolky 
a politické strany, které se chtějí zúčastnit této akce, aby 
nahlásily panu Martinu Švejnohovi na OŽPD Úřadu MČ 
Praha 21 buď po emailu martin.svejnoha@praha21.cz  
nebo na tel. č. 281 012  943 místo, kde plánují úklid 
provádět. Na úklid je možné objednat rukavice a pyt-
le, které následně s odpadky úřad odveze. Na odboru 
životního prostředí a dopravy se bude možné zároveň 
informovat o místech, kde bude úklid prováděn tak, 
aby se k akci mohli připojit i další naši občané a jejich 
děti. Mladá generace je našimi pokračovateli a je tře-
ba, aby si vážila míst, ve kterých žije a dále. A aby i ona 
chránila životní prostředí, které všichni k životu potře-
bujeme a potřebovat ho budou i další generace.

Hana Pelčáková,
radní pro životní prostředí 

Celostátní sčítání
Sčítání lidu, domů a bytů je celostátní akcí s povinnou účastí, kterou Český statistický 
úřad zjišťuje cenné informace. Proběhne letos v březnu a dubnu, a to ve dvou vlnách. 
Sečíst se lze zcela prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bez-
pečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem můžete vyplnit své údaje 
online od 27. 3. do 9. 4., a to na webu scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Sečíst 
můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. 
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který vás vyhledá nebo 
na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo 
vhodíte do poštovní schránky. Vše podstatné najdete na webu scitani.cz.

Toto číslo ÚZ vznikalo v době, Toto číslo ÚZ vznikalo v době, 
kdy nebylo jasné, zda a za ja-kdy nebylo jasné, zda a za ja-
kých podmínek bude možné ak-kých podmínek bude možné ak-
ce uspořádat. Sledujte, prosím, ce uspořádat. Sledujte, prosím, 
aktuální informace v kalendáři aktuální informace v kalendáři 
na webu www.praha21.cz.na webu www.praha21.cz.

KaKalendárium na lendárium na březenbřezen

mailto:martin.svejnoha@praha21.cz
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Rada městské části Praha 21 odvolala ředitelku Masary-
kovy základní školy Mgr. Hanu Cermonovou, a to k 1. 3. 
2021. Důvodem pro odvolání bylo neprůkazné účetnic-
tví, které nebylo přes požadavek zřizovatele napraveno 
a nebylo tak možné schválit účetní závěrku za roky 2019 
a 2020. Paní ředitelka nebyla v žádném případě odvolá-
na za chyby minulého vedení, ale z důvodu, že do této 
chvíle nevíme, nakolik a zda je účetnictví školy průkaz-
né. O chybách v  účetnictví se městská část dozvěděla 
v lednu 2020. Následně tak nemohla být schválena ani 
účetní závěrka za rok 2019. S  paní ředitelkou bylo vše 
komunikováno a byla přislíbena náprava. Je třeba zdů-
raznit, že za správné a průkazné vedení účetnictví ZŠ je 
vždy zodpovědný statutární orgán této organizace, kte-
rým je v tomto případě ředitel školy, a to za celé období 
svého působení ve funkci.
Městská část má ze zákona povinnost provádět kontro-
lu příspěvkových organizací, a proto v  únoru 2020 za-
dala MČ Praha 21 audity všech čtyř školek a základní 
školy, a to firmou MIRÓ Audit Services s. r. o. V případě 
základní školy audit odhalil závažná porušení právních 
předpisů. Škole byla zpráva předána současně s příka-
zem starosty k nápravě zjištěných pochybení s termíny 
napravení. Paní ředitelkou nám bylo oznámeno, že byla 
najata nová účetní firma, která dá účetnictví do pořád-
ku do konce září 2020. V září 2020 ale následoval další 
dopis od paní ředitelky, kde uvedla, že revize účetnictví 

bude ukončena až k datu 30. 11. 2020. Na začátku pro-
since jsme byli úředníky městské části informováni, že 
ze zprávy účetního základní školy ze dne 30. 11. 2020 vy-
plynulo, že nedošlo k narovnání pochybení, ale že bude 
nutná rekonstrukce účetnictví. 
Následovala schůzka s paní ředitelkou, kde bylo požado-
váno zajištění narovnání účetnictví alespoň do řádného 
termínu schválení účetních závěrek za rok 2020. Paní 
ředitelka radu MČ informovala dopisem ze dne 17. 12. 
2020, že až v této situaci si najala firmu BDO Czech Re-
public s. r. o. na rekonstrukci účetnictví, a to pouze za 
rok 2019 tak, aby mohlo dojít k uzavření účetnictví v ter-
mínu pro reálné schválení závěrky za rok 2019 a 2020, 
a to ke dni 31. 1. 2021. 
Je třeba podotknout, že zakázka nebyla konzultována se 
zřizovatelem, který byl připraven se podílet na defino-
vání zadání tak, aby bylo účetnictví napraveno. K dneš-
nímu dni, ač je již rok 2021, nemáme závěrku za rok 2019 
a účetnictví je nadále neprůkazné. Nezbylo nám tedy nic 
jiného, než na základě předložených materiálů a s vědo-
mím právní odpovědnosti zřizovatele MČ Praha 21 paní 
ředitelku Masarykovy ZŠ odvolat z funkce.
V současné době se připravuje výběrové řízení na nové-
ho ředitele základní školy. Do jeho ukončení byl jmeno-
ván dočasným ředitelem Mgr. Libor Skala, který již něko-
lik let zastává funkci zástupce ředitele školy. 

Rada MČ Praha 21

Odvolání ředitelky základní školy

Pronájem nebytového prostoru
Úřad MČ Praha 21 

pronajme nebytový prostor o výměře 15,7 m2, 
prodejna nepotravinářského charakteru. 

Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.

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

Pronájem reklamní plochy
6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm 
(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm) 
umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní 
bez DPH 600 Kč, nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč. 

Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz
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Když se ještě mohlo volně cestovat a covid-19 byl 
pojem, který vlastně nikdo neznal, navštívil jsem ně-
které evropské metropole a zaujalo mě, že jsou zde 
pěkně upravená komunitní hřiště pro pejsky, kde si 
dávají sraz jejich majitelé, pejsci se mohou vyřádit 
a případně asi i seznámit. Hřiště byla pěkně uprave-
ná a oddělená od okolí a svět psí se tak stal součástí 
světa okolního. 

Na sociálních sítích se často vedou diskuze ohledně 
volného pobíhání psů v  Újezdě, neuklízení exkre-
mentů po čtyřnohých miláčcích a dohady, kde tedy 
s  pejsky mají lidé být, když tu kolem nic není. Jsem 
přesvědčený, že Újezd by si takové místo zasloužil 
a přemýšlel jsem, kde by bylo vhodné ho umístit. Když 
jsem projížděl kolem lesíku ve Zbyslavské, který při-
pomínal zanedbaný a neprůchodný porost, napadlo 
mě, že tohle je místo pro mnohem větší záměr, kde by 
bylo již zmiňované psí hřišťátko (agility hřiště) jednou 
ze součástí. Jsem rád, že se nápad začal pomalu stá-
vat realitou a děkuji i svým radním za podporu a spo-
lupráci. Zadali jsme studii pro dané místo přesně po-
dle našeho záměru, který je možná netradiční, jsem 
ale přesvědčený, že se do tohoto prostoru naprosto 
hodí. Ihned jsme započali přípravné fáze a  nyní se 

snažíme lesík prosvětlit, vybrat perspektivní dřeviny 
a dát jim prostor ke kvalitnímu růstu. 

Záměrem je vytvořit další pěkně upravený prostor k re-
laxaci občanů, doplněný pěšinami a odpočinkovými 
místy, zároveň je ale kladen důraz na funkci izolační, kde 
lesík zajišťuje odstínění rodinných domků od frekven-
tované Novosibřinské ulice. Své místo zde najde nová 
výsadba. Vzniknout by zde mělo mnoho odpočinkových 
míst pro relaxaci i aktivní odpočinek. Příjemné neruše-
né noční osvětlení hlavních cest dodá skvělou atmosfé-
ru. Realizovány by měly být i různé vodní prvky. V místě 
je i dlouhodobě umístěná deponie, která sem prostě ne-
patří. Časem by měla být nahrazena upravenou plochou 
se zázemím a třeba malou kavárničkou pro nejen večer-
ní posezení. Měl by zde tedy vzniknout ucelený prostor, 
kde se můžeme společně setkávat. A kdo má čtyřnohé-
ho přítele, najde zde pro něj místo k vyskotačení v pří-
jemném prostředí hřišťátka mezi stromy. Ostatně, po-
dívejte se na přiložené studie (autorem je ing. arch. Jan 
Záhora), zda se vám nápad líbí. A dejte nám vědět, co 
dalšího by v místě mohlo vzniknout. Budeme tak společ-
ně tvořit náš veřejný prostor. 

Milan Samec, 
starosta

Nový prostor k relaxaci
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Kam si vyrazit zacvičit pod širé nebe

Workout u Blatovského rybníka 
Sportoviště se nachází v  těsné blízkosti dětského hřiště, 
skládá se z krátké běžecké dráhy, warm-up plošin na nízké 
stepy, fitness lavice, klasických a šikmých bradel, kladinky, 
schodů a balanční plošiny. Celé sportoviště má jednoli-
tou dopadovou plochu z  etylénpropylénového kaučuku 
(EPDM) pro měkký a příjemný došlap. 

Workout v Luníkovské ul.  
Toto sportoviště leží vedle dětského hřiště v  křížení ulic 
Luníkovské a Zálešanské, je v naší obci posledním přírůst-
kem a jeho realizace byla financována z participativního 
rozpočtu naší obce v prosinci loňského roku. Toto hřiště 
je zatím naším největším workoutovým sportovištěm co 
do počtu prvků. Na sportovišti si můžete zacvičit na single 
racku, dvou nakloněných lavicích, freestylových či posilo-
vacích bradlech a stále oblíbenější slack-line. Dopadové 
plochy jsou tvořeny trávníkem. 

Fitpark Rohožník
Fitpark je složený z šesti relaxačních a cvičebních prvků, 
každý cvičební stroj slouží k protažení a rehabilitaci jed-
notlivých částí těla. Na sportovišti jsou prvky určené k pro-
tažení ramen, horních a dolních končetin, uvolnění svalů 
pasu a zad a k posilování břišních a zádových svalů. Prvky 
jsou umístěny na zámkové dlažbě. 

Workout v areálu Kácovská
Toto sportoviště je součástí stále se rozšiřujícího sportov-
ního areálu v Kácovské ulici. Jedná se o wokoutovou sesta-
vu tvořenou z hrazd, kruhů, ribstolí a bradel. Dopadovou 
plochu tvoří povrch z EPDM. 
Z  důvodu uzavření fitness center a posiloven uvažu-
jeme o možnosti rozšířit venkovní sportoviště v Kácovské 
o nejmodernější posilovací stroje od firmy STREET BAR-
BELL ke zlepšení kondice a nálady v této nelehké době.

Fitness centra jsou zavřená. Patříte mezi ty, kteří neradi sedí doma, rádi byste si zacvičili nebo se protáhli na 
čerstvém vzduchu? Rádi běháte a posilujete? Spojte tyto dvě oblíbené aktivity a využijte možností, které vám 
dávají naše venkovní wourkoutová hřiště, nabízející různé typy „mučících nástrojů“. 
Na všech našich sportovištích najdete i podrobný návod, jak na prvcích správně cvičit.

Vladimír Saitz, 
odbor školství a kulturyTIP:  Interaktivní mapu hřišť v Újezdě najdete na webu  

http://www.praha21.cz/mista
Načtěte si QR kód a podívejte se na mapu přímo na svém 
chytrém telefonu.

http://www.praha21.cz/mista


SOBOTNÍ POHÁDKY
březen 2021

tel. 777 472 008 soukopova@dumum.cz
www.dumum.cz

www.levelpraha21.cz

ČESKÝ HONZA
divadlo Lokvar

sobota 13.3. od 10:30h

Loutková pohádka  pro děti od 3 let, která začíná na peci a končí
královskou svatbou. Povede se Honzovi rozhoupat a vyzrát na čerty,
draka a loupežníka? A vybrat si tu správnou nevěstu? 
 

VSTUPNÉ 100,-KČ (PŘI 3 A VÍCE VSTUPENKÁCH 80,-KČ/KS)

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY
divadlo Bořivoj

sobota 20.3. od 10:30h
Loutková hra s maňásky v dřevěném paravánu, s herci a muzikou. Za
aktivní účasti dětí se trojice zázračných kumpánů snaží osvobodit princeznu
z čarodějova zajetí. Příběh je zpracován podle pohádky "Dlouhý, široký a
Bystrozraký". Inscenace vychází z tradice českého loutkového divadla. Příběh
přináší téma přátelství a kamarádské pomoci v nouzi. Vypráví o lásce, která
přece jen "něco stojí".

VSTUPNÉ 100,- Kč (PŘI 3 A VÍCE VSTUPENKÁCH 80,- Kč/ks)

 

BŘEZNOVÉ DÍLNYBŘEZNOVÉ DÍLNY
 2021

tel. 777 472 008 gabriela.prochazkova@dumum..cz www.dumum.cz
www.levelpraha21.cz

  BŘEZNOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
  12.03.2021 PÁTEK 17-19h

Přijďte si vytvořit velikonoční dekorace do naší dílničky.
Kapacita dílny je omezena, svá místa si prosím rezervujte
předem. Místo konání: Ateliér Level Praha 21 
Více info a rezervace na gabriela.prochazkova@dumum.cz nebo
na tel.:777 472 008
Vstupné: 120 Kč

 VELIKONOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
  27.03.2021 SOBOTA 10-12h

Srdečně Vás zveme na velikonoční keramickou dílnu, tématem
budou zajíčci, slepičky, kuřátka. Kapacita omezena, místa si
prosím rezervujte! Místo konání: Ateliér Level Praha 21
 Více info a rezervace na gabriela.prochazkova@dumum.cz nebo
na tel.:777 472 008
Vstupné:  150 Kč

DDM



Zima sice ještě nekončí, ale čas na první bilanci je tu. Pra-
covníci údržby brázdili vybrané újezdské ulice a chodníky 
v lednu celkem sedmkrát, v únoru přidali čtyři další vý-
jezdy. Nejvíc si „užili“ v noci ze 7. na 8. února, kdy nasně-
žilo nejvíce. V neděli večer začínali v 21 hodin, v pondělí 
vyjížděli již ve tři ráno, o den později, v úterý 9. února, si 
ještě o půl hodiny přivstali. „Podle toho, jak silně a dlou-
ho sněžilo, to představovalo 7-10 hodin nepřetržité prá-
ce jen s odpočinkem na rychlou svačinu nebo oběd,“ říká 
Daniel Váňa z odboru majetku a investic. 
Délka vedlejších silnic, které jsou ve správě MČ Praha 21, 
je kolem čtyřiceti kilometrů a musejí se kvůli rozšíření 
průjezdnosti komunikace projíždět minimálně dvakrát. 
K tomu naši pracovníci údržby pečují také o asi 18 kilo-
metrů chodníků (společně s externím dodavatelem, spo-
lečností URBANstav) a pět zastávek MHD v obou směrech 

(o ty na hlavních silnicích se stará TSK). Připomeňme, že 
jak ulice, tak chodníky mají dva stupně pořadí důležitosti 
a uklízejí se tedy v tomto pořadí postupně. 
Zaměstnanci údržby by se samozřejmě neobešli bez po-
řádné techniky. Služebně nejmladší a také největší z této 
„party“ je traktor Zetor Major 80CL v červené barvě. Po-
máhají i dvě malá nákladní auta – Mitsubishi Fuso a Mul-
ticar M26. Na údržbu chodníků se pak nasazuje malo-
traktor John Deere a univerzální kloubový nosič Holder 
C 250. 
A jak letošní zimu koncem února hodnotil referent ma-
jetku a investic Úřadu MČ Praha 21 Daniel Váňa, který 
má pracovníky údržby na starost? „I podle ohlasů obča-
nů Újezda bych řekl, že jsme to zvládli a potvrdili si, že 
se dokážeme poprat i s případnou sněhovou kalamitou“.

Blahoslav Hruška
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Údržbáři v akci

TÉMA

Letošní zima byla nejen štědrá na příděl sněhu, ale také první, kdy naše městská část zajišťovala údržbu ve-
dlejších silnic vlastními prostředky a technikou. Pracovníci údržby Úřadu MČ Praha 21 se rozhodně nenudili. 
Celkově byla zima poměrně mírná, ale sněhová nadílka přišla naráz a některé dny to navíc z nebe „sypalo“ 
opravdu důkladně. Sněžilo převážně v noci, takže večerní výjezdy bylo nad ránem nutné zopakovat.
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Letošní únor byl v mnoha ohledech mimořádný. A zdale-
ka nejen tím, že v půlce měsíce se dalo narazit v Klánovic-
kém lese na desítky běžkařů, zatímco o pár kilometrů dál 
se na obou újezdských rybnících bruslilo. Počasí si s námi 
obzvláště vyhrálo, a tak po sněžení a tuhých mrazech při-
šla zase rychlá obleva a v závěru měsíce jarní teploty od-
povídající spíše dubnu. 
Je ale „bílá zima“, kdy zároveň pořádně mrzne, v  Praze 
skutečně tak mimořádná? Pro odpověď lze sáhnout do 
dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kte-
rý na svých stanicích počasí pravidelně monitoruje. Újezd 
žádnou vlastní stanici v síti ČHMÚ nemá, lze si ale pomoci 
daty z  jiné okrajové části Prahy – Libuše. Ta nám říkají, 
že naposledy tolik sněhu leželo v roce 2010. Tehdy v led-
nu ostatně padl i lokální rekord: 33 centimetrů sněhové 
pokrývky. Jak na horách bylo v Praze také v únoru 2013, 
tehdy leželo v Libuši 31 cm sněhu. Jenže jak rychle sníh 
napadl, tak také roztál. Stačily pouhé čtyři dny a ze solidní 
nadílky nezbylo nic. V tomto ohledu byl letošní únor tedy 
štědřejší. 
Ve sněhových statistikách z Libuše ale najdeme i únoro-
vé měsíce, kdy celý měsíc vydržela v tabulkách nula. Bylo 
tomu tak loni, šedivý byl například i rok 2016. Pořádně 
bílá byla naopak zima v  roce 1987, kdy poprvé napadlo 
4. ledna a sníh vydržel pět týdnů – byť ho většinou leželo 
méně než deset centimetrů.  
Zajímavé jsou údaje o prvních vločkách. Tady ale musíme 
sáhnout do dat z jiných pražských stanic – ta libušská měří 
až od roku 1961. Nejrychleji si zima pospíšila v roce 2012, 
kdy první sníh napadl již 16. října. Naopak pořádně dlou-

ho si Pražané na bílou nadílku počkali v zimě 1947/1948, 
kdy první dva centimetry sněhu zem pokryly až 2. února. 
A nakonec ještě varování – pokud čtete tyto řádky a za 
okny se zdá, že venku panuje jaro, neradujte se předčas-
ně. Historické tabulky z  Prahy-Libuše dokazují, že sníh 
dokáže překvapit i v čase, kdy už s ním ve městě nepočí-
táme. V roce 2016 sněžilo ještě v polovině března a bílá 
pokrývka vydržela celý týden.

Blahoslav Hruška

Dva týdny, dvě roční období

Rekordní zimy v Praze
nejnižší průměrná sezónní teplota  -3,4 °C  
(zima 1984/1985)

nejnižší absolutní teplota  -25,0 °C  
(9. ledna 1985)

nejvyšší počet ledových dnů 59 dnů  
(2010)

nejvyšší sněhová pokrývka 33 cm  
(18. ledna 2010)

výška nové sněhové pokrývky 20 cm 
(18. března 1988)
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KULTURA

Je neuvěřitelné, na co všechno si člo-
věk vzpomene, když se během jedno-
ho dne sejde několik věcí zdánlivě spo-
lu nesouvisejících – kolegyně mi ráno 
vypráví o přípravách dětí k talentové 
zkoušce na uměleckou střední školu, 
pak na hodině matematiky s naší šes-
tou třídou pokračujeme v osové sou-
měrnosti a do toho začíná za oknem 
sněžit. Zájem o osovou souměrnost je 
ten tam, hlavně, že konečně sněží! Děti 
začínají přes obrazovku sdílet zimní 
náladu a plánují si odpolední bobo-
vání. A já si v tu chvíli vzpomínám na 
újezdský filmový klub, mistra animáto-
ra Karla Zemana a jím oživlé skleněné 
figurky. Jak se jenom ten film jmeno-
val? Strýček Google nezklamal a odpo-
ledne si pouštím na YouTube jedenác-
timinutový animovaný film Inspirace 
z roku 1949 s podmanivou hudbou 
jednoho z nejlepších filmových sklada-
telů Zdeňka Lišky. Kouzelný svět zimní 

fantazie v kapce vody, pantomimický 
příběh pierota a tanečnice, inspirace 
pro mladého skláře. Film je totiž pro 
skláře, jak je psáno tvůrci na samém 
začátku filmu: „Tento film jest věnován 
těm, kdož tvrdou hmotu skla přetavu-
jí v kouzelné obrazy svých básnických 
představ – českým sklářům.“ Inspiruji 
se i já – to je ta správná osová souměr-
nost v praxi, nádherné zrcadlení! Ně-

které triky z filmu jsou ukázané v do-
kumentu Kouzelný svět Karla Zemana 
z roku 1962. Doporučuji v této zimní 
době šálek kávy nebo čaje a strávit tře-
ba i společně s dětmi několik minut se 
skleněnými figurkami. Třeba tato „po-
ezie ze skla“ mile překvapí právě děti 
zvyklé většinou už jen na počítačovou 
animaci.

Eva Danielová

Poezie ze skla

PRO DOSPĚLÉ
 Naďa Horáková – Tři v kruhu
 Ladislav Beran – Velký pitaval města Písku
 Jan Cimický – Tržnice Wang Fréres
 Ladislav Beran – Posedlost zločinem
 Jan Bauer – Smrt na Karlštejně
 Ian Reid - Sok
 Lydia Adamson – Kočka v zákulisí, Kočka, která 

ničeho nelitovala
 Stephen Giles – Chlapec za klíčovou dírkou
 Boleslaw Prus – Faraon
 Barbara Cartland – Dotkni se hvězd
 Pamela Hartshorne – Dům stínů
 Christie Watson – Sestřička
 Hana Marie Körnerová – Hlas kukačky
 Alena Jakoubková – Kam čert nemůže, nastrčí 

manžela, Hledám manžela, děti vítány
 Amanda Hampson – Tajemství žlutého domu
 Amanda Quick - Skandál
 Antony Bridge – Křížové výpravy

 Karel Nešpor – Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti
 Aleš Česal – Tajemná místa Čech
 Jitka Rákosníková – Recyklovaná kuchařka
 Osho – Vše je dokonalé

PRO DĚTI
 Vladimíra Vopičková – U babičky na statku, U dědečka 

na statku
 Klára Smolíková – S Komenským do komiksu
 Ivana Peroutková – Valentýnka a veterinární ordinace
 Nick Eliopulos – Minecraft
 Jiří Kalousek – Otazníky detektiva Štiky
 Jiří Dědeček – Pravil párek okurce
 Morris Gleitzman – Felix a Zelda 1. – 4. díl
 Pierre Couronne – Zuzanka a Flíček: nová dobrodružství

V případě dotazů na aktuální provoz knihovny nás může-
te kontaktovat na tel. č. 281 012 956, všechny vaše dota-
zy rády zodpovíme.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, knihovnice

Nové knihy 

Více než dvě stovky děl ze zlaté pokladnice 
českého filmu zpřístupnil Národní filmový 
archiv na kanále Česká filmová klasika na 
portálu YouTube. Najdete tu zrestaurované 
filmy pro pamětníky, dokumenty, animova-

né snímky, filmy československé nové vlny, 
ale i řadu kvalitních dětských snímků, které 
nehýří počítačovými triky, zato jsou posta-
veny na upřímných příbězích. Vše je navíc 
zdarma a v HD kvalitě.

Klasika na YouTube
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Začínala jste v Újezdě na atletickém oválu u školy. Co 
vám do budoucí kariéry dal ŠSK Újezd nad Lesy a jeho 
trenéři a trenérky? 
Ráda na tuto dobu vzpomínám. Přestože jsem z klubu 
odešla v relativně mladém věku, s některými členy se ví-
dáme doteď. Z tréninků už si toho moc nepamatuji, ale ur-
čitě jsem si navykla na pravidelnou sportovní zátěž, která 
je důležitá v budoucí kariéře každého sportovce. Naučila 
jsem se závodit. A hlavně mít ráda sport. 

Co obecně může dát dětem do života atletika?
Atletika je jedním z nejvšestrannějších sportů. Naučit se 
správně běhat, skákat a házet je dobrým základem pro 
mnoho dalších sportů. Kromě všeobecné kondiční přípra-
vy pak atletika nabízí i možnost jednoduše sledovat po-
krok, který díky tréninku děláte. Získáte správné sportovní 
návyky v duchu fair play, máte možnost seberealizace, na-
vázání přátelských vztahů...

Kterého svého sportovního úspěchu si ceníte nejvíce 
a proč?
Za svůj životní závod považuji halové mistrovství Evropy 
2015 v Praze, kde se mi podařilo získat bronzovou medaili 
před domácím publikem. To byl neskutečný zážitek. 

Kariéru jste ukončila v září 2019, nebylo to předčasné?
Samozřejmě jsem asi jako většina sportovců chtěla ukon-
čit svou kariéru na olympijských hrách, ale zranila jsem se, 
a tak jsem musela ukončit o rok dříve. Když však vidím, jak 
se rok 2020 vyvinul a že hry v Tokiu jsou odloženy a pořád 
není jisté, jestli se budou letos konat, tak jsem za své roz-
hodnutí vděčná. 

Nenapadlo vás také atletiku trénovat? Třeba zrovna děti?
Zrovna začátkem února jsem dodělala školu. Krom toho, 
že mám aprobaci na školní tělesnou výchovu, získala jsem 
také trenérskou licenci první třídy. Určitě bych se tomu 
v budoucnu chtěla věnovat, nyní na to bohužel nemám čas. 

Sledujete ještě dění v pětiboji a sedmiboji? Zapnete si 
letos odloženou olympiádu v Tokiu alespoň v televizi?
Samozřejmě, že atletiku stále sleduji, a až bude olympiá-
da, tak se od televize nehnu. Ráda fandím hlavně sportov-
cům, které znám osobně, tak musím ještě využít toho, že 
se s většinou z nich přátelím. To má pak to fanouškovství 
úplně jiný rozměr. Jen doufám, že se hry letos už opravdu 
budou konat. Ta nejistota, kterou sportovci v dnešní době 
zažívají, je strašná, ale samozřejmě tato doba je devastují-
cí skoro pro všechny obory lidské činnosti.

Koronavirus už je tu s námi skoro rok. Budou mít ta nej-
různější opatření, zákazy a restrikce podle vás nějaký 
vliv na vrcholový sport? Nebo se s tím atleti popasují?
Je to složitá situace. Pro vrcholový sport jsou ještě výjim-
ky, že mohou alespoň trénovat, ale samozřejmě bez mož-

nosti normálně závodit je to těžké. Každý se s tím srovná 
asi jinak, ale určitě to nikomu neprospívá. Kde ale vidím 
největší problém, je sport dětí. Bez toho, aby se mohly po-
tkávat na trénincích a na závodech, se bojím, že si rychle 
odvyknou na pravidelný pohyb, což může mít opravdu 
vážné následky. 

Čím se dnes vlastně živíte? 
Tento týden se mi narodil syn, tak si užívám mateřskou 
dovolenou. 

Neodpustím si úryvek z písničky vašeho přítele Jana 
Pokorného, alias Pokáče: „Jednou mi drahá říká: Mi-
láčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli 
jsme pro kočku“. Je to o vás? Máte doma kočku? 
No je to tak napůl. Kočičku si pořídil ještě před tím, než jsme 
se poznali, ale jinak mé šrámy po těle dokazují, že je písnička 
pravdivá. Jen už má na svědomí další gauč, ale abych kočičce 
nekřivdila, tak na záchůdek už se dávno naučila. 

Blahoslav Hruška

Eliška Klučinová (32) – česká atletka, vícebojařka. Ví-
cenásobná mistryně ČR v  hale, bronz z  ME v  halové 
atletice. Účastnice olympiád v  Londýně (2012) a Riu 
(2016). Držitelka českého rekordu v sedmiboji. Kariéru 
ukončila v roce 2019. Se svým partnerem, zpěvákem 
Janem Pokorným, řečeným Pokáč, má syna Teodora.

Bojím se, že děti odvyknou sportu
LIDÉ

O Školním sportovním klubu (ŠSK) při naší Masarykově ZŠ jsme už psali několikrát. Jednou z jeho 
nejslavnějších odchovankyň je atletka Eliška Klučinová. S ÚZ si bývalá vrcholová sportovkyně, re-
kordmanka, a také v nové roli maminka povídala o tom, jaké byly její začátky na újezdském oválu, 
komu sama fandí a proč je sport pro děti důležitý. A zmínka přišla i na kočku z písničky jejího pří-
tele…
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Na 7. březen připadá 171. výročí narození prvního československého pre-
zidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Ten, jak známo, jezdíval do zámku 
v Kolodějích, který byl v roce 1919 zkonfiskován Lichtenštejnům. Jezdíval 
odsud koňmo na vyjížďky po okolí a rád se zastavoval na kus řeči. Na jedno 
takové setkání loni zavzpomínal pan Jindřich Lízner (roč. 1927). 

Jak jsem 
potkal TGM

HISTORIE

Můj děda z otcovy strany měl na konci Újezda nad Lesy 
u rybníčku (rybníček byl po levé straně Staroújezdské ulice 
směrem na Koloděje, proti dnešní klubovně rybářů) cha-
lupu, dvě krávy a pár korců pole.
Pan prezident jezdíval na zámek v  Kolodějích a často si 
odtud vyjížděl na koni po okolí. Byl rád, když se na chvíli 
ztratil z dohledu svých ochránců. Takovým úkrytem byla 
chalupa mého dědy. Pan prezident sesedl z koně a šel pol-
ní cestou k dědově chalupě. Uvázal koně za stodolou a šel 
na kus řeči. Sedl si na zápraží, babička udělala „bílé kafe“ 
a k tomu nějakou placku, nebo domácí chleba s máslem. 
Babička oslovovala pana prezidenta „starý pane“ a tak si 
povídali, než ho našli jeho ochránci.
Bylo po žních v roce 1935 a na poli jsem sbíral klásky. Šel 
jsem se do chalupy napít. Za stodolou stál uvázaný kůň. 
Přišel jsem na dvůr, na zápraží seděl pan prezident s ba-
bičkou, v ruce měl hrnek kávy a vedle byla mísa vdolků. 
Pozdravil jsem a babička povídá: „To je můj vnuk od mého 

nejstaršího“. Pan prezident mi podal ruku a povídá: „Tak 
co, sokolíku, do které chodíš třídy?“  Odpověděl jsem: „Půjdu 
do třetí.“ „A jaké jsi měl vysvědčení?“ Odpověděl jsem: „Samé 
jedničky.“ Pan prezident mi poklepal na rameno a řekl: „To je 
dobře, jen se uč, národ potřebuje vzdělané lidi.“ 
Pan prezident šel někdy pěšky na náves. Kolem něho byl 
hned houf dětí, které pan prezident počastoval různými 
pamlsky. Nikdy u sebe neměl peníze a útratu zaplatili jeho 
ochránci. Jednou pozval babičku do Prahy na Hrad. Babička 
se nastrojila a napekla košík buchet, které měl „starý pán“ 
rád. U brány řekla legionářům, kteří tu strážili: „Řekněte sta-
rému pánovi, že je tady „Marjánka z Újezda“ a je pozvaná.“ 
Pan prezident babičku pohostil a asi půl hodiny si povídali. 
Do dneška jsem zažil devět prezidentů, ale žádný se nevy-
rovnal „starému pánovi“.

Vzpomínky Jindřicha Líznera zaznamenala

Marie Tomaidesová

Vyjížďky TGM z Koloděj do okolí připomíná i tato malba v podchodu úvalského nádraží.

„Marjánka z Újezda“ – babička pana Jindřicha Líznera na dobové fotografii ze 30. let minulého století.  Archiv J. Líznera
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Vzhledem k současné složité situaci Rada městské části Praha 21 schválila další opatření na podporu místních podnika-
telů. Jedná se o bezplatné vydání přehledu místních provozoven a podniků s otevírací dobou a kontakty v ÚZ v měsíci 
únoru a březnu. Rádi bychom tak pomohli místním podnikatelům a zároveň věříme, že ucelenější přehled se bude hodit 
i občanům.
Pokud chcete přidat do přehledu na webu Úřadu MČ Praha 21, formulář najdete na www.praha21.cz v sekci Pře-
hled provozoven v Újezdě nad Lesy nebo nás kontaktujte na emailu: podnikatel@praha21.cz.

MČ Praha 21 podporuje místní podnikatele

FIRMY

Název provozovny
adresa provozovny
webové stránky
facebook

Provozní/
otevírací doba

kontakty specializace poznámky

RESTAURACE

Bistro Dřevák
Novosibřinská 206
www.drevakujezd.cz        

Po-Ne: 
16:00-20:00

608 878 672                
jitkanajmoska@seznam.cz

bistro s občerstvením, 
rozvoz piva 20 – 21 hod.

výdejní 
okénko

Restaurace na Blatově  
Starokolínská 311
www.restauracenablatove.cz

Po-Pá:
11:00-15:00

777 195 229                  
jolana.napravnikova@volny.cz

pohostinství výdejní 
okénko

Café Útes
Račiněveská 2592
www.cafeutes.cz

Po-Pá:
7:00-15:00   
So: 
10:00-15:00

722 925 830                       
info@cafeutes.cz

restaurace,jídelna, rozvoz jídla, catering, pořádání 
oslav, 
pronájem prostor pro různá setkání, cateringové 
služby

výdejní 
okénko

PIZZA GOGO
Starokolínská 95
www.pizzagogo.cz

Po-Ne: 
11:00-21:30

733 503 385 rychlé občerstvení 
(pizzy, burgery, těstoviny, saláty, dezerty…)

výdejní 
okénko

Restaurace Krokodýl
Lomecká 1807
fb, instagram restaurace krokodyl

St-So: 
17:00-20:00

775 248 650      
marek.stedronsky@seznam.cz

restaurace: 
tatarák, burger, smažená křídla, steaky, řízky, 
saláty

výdejní 
okénko

Staročeská hospoda U Štrásků
Novosibřinská 879
Staročeskáhospodauštrásků

Po-Ne: 
11:00-20:00

602 132 170
723 453 331           
milon.litvajs@seznam.cz

pohostinství, jídlo a nápoje s sebou výdejní 
okénko

Hando Sushi Bar
Oplanská 2416
www.hando.cz                 
www.facebook.com/hando.cz/         

Po-Ne: 
11:00-20:00

725 830 383               
 info@hando.cz

sushi bar, asijská kuchyně, 
rozvoz jídel

výdejní 
okénko

CUKRÁRNA/KAVÁRNA

Cukrárna na Blatově
Račiněveská 2444
www.cukrarnablatov.cz

Po-Pá: 
9:30-17:30 
So-Ne: 
9:30-17:00

737 623 611                
stapechdevelop@seznam.cz

Cafe Galerie Zelený dům
Třebětínská 591
www.cafegaleriezelenydum.cz                     
Cafe Galerie Zeleny dum

Po: 
ZAVŘENO  
Út-Ne: 
14:00-16:00

608 943 568                           
galerie@cafegaleriezelenydum.cz

kavárna + prodej dortů, 
prodej drobných dekorací + obrazů

v době vládních 
opatření - 
funguje výdejní 
okénko

MALOOBCHOD/VELKOOBCHOD

ABC dětské Botičky
Starokolínská 2716
www.abcdetskeboticky.cz  
www.abcboticky.cz

Po-Ne: 
9:00-18:00 
So:  
9:00-12:00

739 061 499                 
abc.detskeboticky@seznam.cz

prodej dětské obuvi, dámské a pánské zdravotní 
pantofle, opravna obuvi, výdejna balíků Geis Point 
a DPD

výdejní okénko
a
e-shop

Jinohrátky s.r.o.
Starokolínská 425
www.jinohratky.cz                           
www.facebook.com/jinohratky

Po - Pá: 
9.30 - 18.00    
So:
9.30 - 12.30

724 190 050  
vendula@jinohratky.cz

kreativní sady, hry, hračky, knížky a školní potřeby 
pro děti předškolního a školního věku, poradenství 
s výběrem školních potřeb, aktovek a batohů

nabízím zdarma 
rozvoz objednávek - 
Újezd nad Lesy
a blízké okolí

http://www.praha21.cz/
mailto:podnikatel@praha21.cz
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Krámeček Pro Domoček Pavla Stichová
Chotěnovská 680 (vchod z ul. Zaříčanská)
www.facebook.com/groups/1477054195904760 
www.facebook.com/krameceprodomecek

Po-Pá: 
8:00-11:30   14:00-17:00
So: 
9:00-12:00

777 255 953, 
kramecekprodomecek@seznam.cz

obchod s domácími potřebami

Romantika – kreativní svět
Račiněveská 2444/21 
www.obchodprosikuly.cz                            
www.facebook.com/Romantikakreativnisvet

Po-Pá: 
9:00-18:00          
So: 
9:00-13:00

776 659 653                
obchodprosikuly@gmail.com

papírnictví, tvořivý materiál           
základní sortiment galanterie            
příjem a výdej zásilek PPL (DHL)

Vinotéka/Knihkupectví Nad Lesy
Staroújezdská 45
www.nadlesy.cz                      
facebook.com/nadlesy

Po - Pá: 
9:00-12:00     13:00-19:00
So: 
9:00-12:00     13:00-18:00

777 774 117                    
vino@nadlesy.cz  
knihy@nadlesy.cz

Prodej vína, kávy, čajů a bio kosmetiky   
Výdejna knih pro Knihkupectví Nad Lesy

Vinotéka v Čentické 
Čentická (vchod z ulice Polenská)

Út-So: 
17:00-20:00

607 989 524 
xprocha@volny.cz

Prodej točeného i lahvového vína, piva, pochutin 
a alkoholu. 
Prodej výrobků firmy Amway.

výdejní okénko

Ambipet s.r.o
Lišická 834

Po-Čt: 
17:30-20:00

776 464 666             
ambipet@email.cz

chovatelské potřeby, chov hospodářských zvířat, 
výroba bentonitových steliv pro kočky

Chovatelské potřeby "Na Rohožníku"
Malešovská 1652
Chovatelské potřeby ÚJEZD NAD LESY - NA 
ROHOŽNÍKU

Po-Pá: 
10:00-18:00            
So: 9:00-12:00

608 982 295      
info@shop4pets.eu

prodej krmiv pro zvířata a chovatelských potřeb, 
poradíme s výběrem plemene a pomůžeme s 
výcvikem

ZOOSHOPPLUS
Starokolínská 22
www.zooshopplus.cz

Po-Čt: 
9:00-19:00   
Pá: 9:00-18:00

606 921 977, 
ujezd@zooshopplus.cz 

chovatelské potřeby, živá zvířata, akvaristika 

EL BIO
Starokolínská 425
www.elbio.cz

Po-Pá: 
9:00-19:00

722 959 090, 
info@elbio.cz

obchod se zdravou výživou, biopotravinami, 
ekodrogerii, 
bio kosmetikou a bez obalem

Zdravá výživa VITALEN
Staroklánovická 185
https://www.facebook.com
/zdravavyzivavitalen

Po-Pá: 
9:00-17:00

776 325 407                     
vitalen@email.cz

obchod se zdravou výživou, potraviny bio i nebio, 
dětská výživa, bezlepkové potraviny, čaje, koření, 
ekodrogerii, ekokosmetiku a mnoho dalšího.

SLUŽBY

HODINOVÝ MANŽEL - Petr Říha
Ratbořská 134
www.domaciopravy.cz

dle dohody 733 541 242, 
petariha@email.cz

opravy a úpravy v domácnosti, údržba zahrady.

PSIŠKO-OB, z.s.
Novosibřinská 875
www.psisko-ob.webnode.cz

602 328 534,                                
psisko-ob@seznam.cz 

výchova a výcvik psů

Včelařské potřeby - včelařství
Lišická 834

dle dohody 608 024 110                                    
zdenekruzicka@email.cz

včelařské potřeby, pomoc začínajícím včelařům -  
poradenství a výuka, sečení, mulčování, kultivace 
půdy, sušení sena, zemědělství

Mateřská školka Andělská, z.ú.
Čenovická 1085
www.andelska.cz 
https://www.facebook.com/skolkaandelska

Po-Pá: 
7:00-17:00

777 515 515, 
info@andelska.cz

mateřská školka, kroužky pro děti, tábory, hlídání 
dětí

Hlídací centrum Pohádka
Lstibořská 2396
www.hcpohadka.com                      
Hlídací centrum Pohádka

Po-Pá: 
6:30-18:30

604 749 684, 
777 686 034      
adela-brezinova@seznam.cz, 
rihova.gabriela@email.cz

péče o děti od 6 měsíců do 6 let

Matěj Štacha
Újezd nad Lesy
www.malirmatej.cz

Po-Pá: 
9:00-17:00         
So+Ne: 
dle dohody

737 502 987, 
malirmatej@gmail.com 

malířství, drobné montážní a řemeslné práce. 
Práce typu hodinového manžela.
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Nebuďte ve při s jídlem / Bc. Vendula Přibilová
Ochozská 318 
www.veprisjidlem.cz

Po-Ne: 
8:00-20:00 
(dle dohody)

608 969 163, 
nebudte@veprisjidlem.cz

nutriční/výživová poradkyně

MaPris trade / Marie Přistoupilová 
Starokolínská 313

Po-Ne: 
9:00-21:00

608 956 796, 
marypp@seznam.cz

inženýrská činnost – stavební povolení, 
kolaudace, příprava staveb

VICTORIA SCHOOL s.r.o. , základní škola 
a mateřská škola, Ing. Dana Robertson 
Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice 
www.victoria-school.cz

725 234 651, 
reditel@victoria-school.cz

základní škola, mateřská škola, kroužky, tábory

KHASO / Ing. Petr Klinger
Čentická 1457 
www.ajax.cz

602 310 914     petr.klinger@
sitkhaso.cz

Instalace zabezpečovacích systémů s certifikací 
EU 2.stupně bez nutnosti kabelových rozvodů 
a stavebních úprav. Detekce požáru, CO2, 
vytopení a narušení objektu, kamerový systém.

Jaroslav Zajpt
Novosibřinská 875

602 313 840,   
j.zajpt@seznam.cz 

výroba razítek, výroba reklamy, sportovní služby. 
Trenérství - výuka squashe. 
Pořádání kulturních akcí. 

PŮJČOVNA NÁŘADÍ - FORICHTUNG.CZ/
AUTOPIA, S.R.O.
Novosibřinská 2266
www.forichtung.cz

Po-Pá 
8:00-17:00

737 300 500                                              
ujezd@forichtung.cz 

servis strojů, prodej příslušenství, půjčovna 
nářadí, stavební, zahradní a úklidové techniky
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Zde by mohl být Váš inzerát
za 363 Kč, objednávejte na 

inzerce@praha21.cz

Koupím byt 
tel.: 728 128 732

RK nevolat

INZERCE



Nejsem starousedlík, nicméně mám v Újezdě chatu po 
rodičích, do které dojíždím už více než 70 let. Vzpomínám 
na časná jarní rána, kdy pro ptačí zpěv nebylo možné 
spát. Tento koncert v novém tisíciletí postupně utichl. 
Všimli jste si? Místo sborů je slyšet jen pár vytrvalých 
ptačích jedinců. Úbytek ptáků a jiných živočichů má své 
civilizační příčiny, ale změnit je lze jen pomalu, obtížně 
a často málo efektivně.
Přitom se pomoc nabízí. Máte doma kočičku nebo ko-
courka? A pouštíte ho ven, ať se proběhne? Tak sledu-
jte, jak se tam chová. Chová se tak, jak jeho zvířecí přiro-
zenost káže a loví. Loví vše tak do jedné čtvrtiny své 
velikosti, a to jako dravá a nelítostná šelma. Vůbec při-
tom nezáleží, jak moc je vykrmená granulemi a konzer-

vami. Její lovecký instinkt je silnější. Je prokázáno, že příliš 
velký počet koček v městské zástavbě se podílí na úbytku 
drobných živočichů. 
Proto se přimlouvám za to, aby vaše kočka(y) dostala(y) 
dárek – drobnou rolničku na krk. Můžete ji připevnit tře-
ba na řemínek proti klíšťatům. Její jemné cinkání bude 
včas varovat ptáky a (jiné drobné živočichy) před blížící 
se pohromou. A pokud bude její výsost šelma čekat na 
myš, tak se ani nehne a při cíleném skoku uslyší myš leda 
tak poslední zvonění. Doma rolnička příliš neruší – koč-
ka stejně většinu dne prospí – a až bude běhat po bytě, 
budete vědět, kde je a nezakopnete o ni, až půjdete tře-
ba do koupelny. Rolnička je v ceně přibližně pěti malých 
konzerv pro kočky. 

Jiří Obrda
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. 3. 2021 slaví 90. narozeniny naše milovaná maminka, babička a dlouholetá Blatovanka Jana Kaiserová. Tímto 
Ti, babičko, přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. Máme Tě všichni moc rádi a děkujeme za Tvou 
lásku a obětavost. 

Dcera Jana, syn Dominik, 
vnoučata a pravnoučata

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

MUDr. Zuzana Dastychová
(Občanská demokratická strana)
Vážení Újezďáci, zase utekl měsíc, 
tak se znovu ozývám. Není jednodu-
chá doba a přes veškerá omezení se 
snažíme, aby věci fungovaly. Není to 
jednoduché, i když online komunika-
ce je rychlá. Ale některé věci online 
udělat nejde. Zasněžené komuni-
kace nejdou protáhnout virtuálně, 
shrabat sníh z chodníku, opravit díru 
je to samé. Komunikace se naší pra-
covní četě daří a i důležité chodníky 
jsou schůdné. 
Jsem ráda, že se podařilo pokročit se 

střediskem zdravotní a sociální péče 
na Rohožníku. V dohledné době se 
započne s opravou tak, aby stav insta-
lací - voda, topení, elektrika a ostatní 
- umožňoval bezproblémový chod 
zdravotní i sociální části. O své lékaře 
taky nepřijdete, jedná se o prodlou-
žení smluv na dostatečně dlouhou 
dobu. Chybí stále rehabilitace. Kdy-
byste někdo věděl o rehabilitačním 
pracovníkovi, ozvěte se. Prostory 
jsou. V první řadě je třeba dát do po-
řádku to, co se zanedbalo. Následně 
nezapomínáme na rozšíření péče, ne-
jen na Rohožníku. Je to složité, nejde 

jen o prostory a peníze, ale i dohodu 
se zdravotními pojišťovnami.
Za naší koalice narostla finanční re-
zerva, tak když by bylo nejhůře, mů-
žeme část dofinancovat odtud.
Vím, že doba je těžká pro všechny. Já 
díky svému věku řeším většinu dis-
tančně.  I když mám počítač ráda, tak 
se těším, že - až to půjde - zamknu 
pracovnu s počítači, mobilu poručím 
– „Spi!“ (je chytrý, tak to snad zvlád-
ne) vezmu podle období lyže plavky, 
raketu (tenisovou) nebo míč a vyra-
zím. Zatím ale rouška a procházka se 
psem. Tak vydržme.

Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
Každoročně se spolu s námi zapo-
jujete do celostátní akce Ukliďme 
Česko. Vloni se hromadný úklid 
nemohl ze známých důvodů us-
kutečnit, uklízeli jsme každý sám. 
V předešlých letech jste s námi uk-
lízeli lesík za konečnou na Rohožní-
ku a letos se podíváme, jak vypadají 
lesíky u školy. V minulosti jsme už 

našli i mobil a občanský průkaz, tak 
jsem zvědavá, co to bude letos.
Pevně doufám, že v letošním roce se 
již akce bude moci konat, obzvláště 
když nebude problém venku dodržo-
vat rozestupy. Těšíme se na vás v so-
botu 27. března v 9 hodin před školou.
Připomínám, že fotografická soutěž 
Ptačí krmítka o co největší počet 
ptačích druhů na krmítku v Újezdě 

běží do konce března. Měly by se 
teď již objevovat i tažné druhy, takže 
to bude o to pestřejší. Podrobnosti 
o soutěži najdete na webu www.pra-
ha21.cz. Na vaše fotky se těším na 
mailu krmitka@praha21.cz.
A pokud si nejste jisti, jaká opatření 
jsou aktuálně v platnosti, najdete je 
na https://covid.gov.cz/ a stručně 
i na facebooku ANO Praha21.

NA PTÁKY JSME KRÁTKÝ (NA KOČKY SNAD NE…)
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Ing. Marie Kučerová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD) 
Ceny nových bytů v Praze neustále 
rostou, podmínky hypoték se zpřísňují 
a byty se stávají nedostupné i pro ob-
čany a rodiny s průměrnými či mírně 
nadprůměrnými příjmy. Koncem mi-
nulého roku Rada hl. m. Prahy schvá-
lila projekt Dostupného družstevního 
bydlení předložený radní za STAN Ha-
nou Kordovou Marvanovou. 
Ve zkratce řečeno – Praha, resp. měst-
ská část, společně se zkušeným part-
nerem v oblasti družstevního bydlení 
založí družstvo a stane se jeho členem 

s dispozičním právem k 1/3 bytů. Pra-
ha zřídí právo stavby pro družstvo na 
svém pozemku a za to bude vybírat 
roční poplatek, který půjde do Fondu 
rozvoje bydlení určeného na další ná-
kupy pozemků. Po získání stavebního 
povolení budou do družstva vstupovat 
členové – fyzické osoby s příjmem ne-
přesahujícím určitou hranici, a zaplatí 
členský vklad v hodnotě ¼ rozpočto-
vaných nákladů na výstavbu. Po spla-
cení dlouhodobého úvěru na výstav-
bu družstvo bude mít právo pozemek 
od města odkoupit. Výsledkem bude 
nabídka bydlení pro vlastní občany 

a současně dispoziční právo města 
k části bytů. 
Výhodou je spojení soukromých i ve-
řejných finančních prostředků, nižší 
cena bytů v důsledku nižší provize 
pro developery a odložení platby za 
pozemek, dále možnost města ovliv-
ňovat výstavu na svém území a roz-
šiřovat svůj bytový fond. Podrobnější 
popis a odkazy jsou na našem webu. 
Každá zodpovědná městská část by 
se měla nad možností podílet se na 
tomto projektu zamyslet a některé 
městské části už jednají. Je to určitě 
téma i pro Prahu 21.

Bc. Blanka Charvátová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V lednu proběhla videokonference 
pod záštitou poslance O. Polanského 
(Piráti) na téma vysokorychlostní že-
leznice (dále jen VRT), které jsem se 
také zúčastnila. Výstavba VRT je svým 
významem pro Prahu 21 srovnatelná 
s obchvatem. Ráda bych vám proto 
ve svých 1500 znacích představila, 
o co se jedná. 
VRT má zajistit dlouhodobě spolehli-
vý průjezd dálkových vlaků pražským 
uzlem (v našem případě Praha-Brno) 
bez kontaktu s ostatními vlaky. Do-

jde k uvolnění prostoru na historic-
kých tratích pro rozvoj příměstské 
dopravy – náš koridor je přetížený 
a získal by se tolik potřebný prostor 
pro další osobní vlaky. Vznikne pře-
stupní uzel, dopravní terminál v ne-
dalekých Nehvizdech. Ten má sloužit 
jako velké P+R pro obyvatele z okol-
ních obcí, dále jako přestupní bod 
nejen pro VRT, ale i pro vlaky z Kolí-
na či Nymburka a také jako přestup 
na autobusy mířící do okolních obcí. 
Přínosem pro nás bude napojení 
na VRT v Běchovicích – nebudeme 
muset jezdit až na hlavní nádraží, 

pokud bychom chtěli cestovat např. 
do Brna. Nyní se řeší, jak by toto na-
pojení mělo vypadat. Počet obyva-
tel Prahy a přilehlých obcí neustále 
roste a dopravu je třeba řešit. Jsem 
proto ráda, že se můžeme také těšit 
na novou žel. linku, která propojí Bě-
chovice se Zahradním Městem (přes 
Malešice), dokonce se v souvislosti 
s touto linkou začíná mluvit o vybu-
dování nové žel. zastávky na Blatově. 
Rozvoj železnice je pro rozvoj Prahy 
21 důležitý. Napsala jsem proto pro 
vás o tomto tématu podrobnější člá-
nek, který najdete na ujezdzije.cz

Mgr. et Mgr. Ph.D. Marek Havrda 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Jak je všeobecně známo, rozpo-
čet naší městské části neumožňu-
je financovat velké investiční akce. 
Jsme odkázáni především na dotace 
z  pražského magistrátu. Velmi mě 
těší, že se v tomto volebním období 
daří do Újezda přinést značné inves-
tiční prostředky a navíc že se výji-
mečně dobře daří v oblastech, které 
v radě hl. m. Prahy mají na starosti 
radní za Piráty a STAN. 
V gescích pana náměstka primátora 
za STAN Petra Hlubučka se podařilo 

získat dotace na novou zeleň či vy-
bavení nové hasičárny, a především 
rada hlavního města podpořila za-
hájení příprav pro snížení nivelety 
hlavní ulice, jejíž součástí by mělo 
být i nového osvětlení, odvodnění 
a datové sítě. V oblasti sportu a škol-
ství, o kterou se stará dr. Vít Šimral 
(Piráti), se hned po volbách podařilo 
získat dotaci využitou na volejbalové 
hřiště, následovaly miliony na rekon-
strukce tělocvičen v ZŠ a především 
(zatím) cca 35 milionů na výstavbu 
nové budovy MŠ Sluníčko. Její výstav-
ba umožní zároveň navýšit kapacity 

ZŠ, neboť mateřská škola doposud 
využívá její prostory. 
Bylo by výborné, kdyby se začalo pra-
covat i na dalších projektech. Újezdu 
z mého pohledu chybí odpovídající 
víceúčelová sportovní hala a v nepo-
slední řadě gymnázium. Doufám, že 
tato současná politická kultura bude 
v dobrém smyslu nakažlivá, a tak 
věřím, že by podpora ze strany ma-
gistrátu nevyschla, i kdyby se gard 
v budoucnu otočil, v koalici na magis-
trátě by zasedl radní za ODS a koalici 
na naší radnici by vedla starostka za 
STAN či Piráty..

Petr Duchek (Patrioti)
Milí čtenáři, ze slov paní místosta-
rostky Kopecké na ZMČ a od sta-
rosty z  Běchovic z  ÚZ víme, že PaS 
škodí našemu vedení radnice na 
MHMP. V  ÚZ atd. paní zast. Kuče-
rová zase píše sebe chválící člán-
ky, které vyznívají tak, že zařídila 
snížení nivelety hlavní silnice, ač 
to byl náš a běchovický starosta.  
Dle dalšího, že zase zrušila hazard 
pomalu v  celé Praze, přestože její 
návrh na řešení byl věcně a formálně 
zcela vadný. Což konstatoval nejen 
dozorový orgán (magistrát), ale i TI, 

MVČR ad. Ovšem pomluvit mě a můj 
schválený návrh vytvořený už dle 
nového zákona PaS zvládli, přestože 
MHMP se následně skutečně vydal 
cestou nové vyhlášky podle nového 
zákona. Omluva? Žádná.
Paní Kučerová je i předsedkyní kon-
trolního výboru a na jednání ZMČ 
poslala zprávu o jeho činnosti, ale 
už se nedostavila ji prezentovat. Po-
žádat o přeložení ji a její kolegy však 
nenapadlo. Mě ano a s  mým návr-
hem na přeložení ZMČ souhlasilo.  
Jindy PaS s panem Roušarem vyvolali 
mimořádné jednání ZMČ kvůli smě-

ně pozemků hřiště a požadovali in-
formace o firmě Spirit Finance. Podal 
jsem návrh na společnou schůzku, 
který ZMČ odsouhlasilo. Poděková-
ní? Žádné.
Nyní se paní Kučerová zviditelňuje tvr-
zením, že redakční rada (RR) ÚZ a  já 
jednáme v rozporu se zákonem. To ale 
může určit jedině soud. Opět tak šíří 
dezinformace. A prý jsem i cenzor, ač 
RMČ má ode mě přes rok manuál pro 
tak otevřená pravidla vydávání ÚZ, 
která zde nikdo nikdy nenavrhoval… 
RR dle něho vypracovala i kompromis-
ní verzi a ta finální je už věcí RMČ.
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Zdeněk Růžička (ANO 2011) 
Vážení spoluobčané, stále častěji 
se ke mně dostávají informace, že 
zdravotní středisko končí či jiné 
fámy. Tyto informace se nezaklá-
dají na pravdě. S  lékaři na začátku 
února proběhlo jednání, kde se 
nám podařilo prosadit prodloužení 
jejich smluv do konce roku 2025. 
Tímto dojde k  zajištění lékařské 
péče přímo v Újezdě, aniž byste vy, 

občané, a naši lékaři byli v jakékoliv 
nejistotě.  
Jakožto místostarostovi zodpověd-
nému za tzv. vedlejší hospodář-
skou činnost se mi navíc podaři-
lo prosadit rozpočtovou položku 
na výrazné zkvalitnění prostředí 
v místních  lékařských zařízeních. 
V  rozpočtu pro rok 2021 počítáme 
s provedením oprav a úprav těch-
to prostor (např. elektřina, vytápě-

ní atd.). Poskytování lékařské péče 
nebude po dobu provádění oprav 
přerušeno. O  všem Vás budeme 
včas informovat. Máte-li jakékoliv 
dotazy, neváhejte se na mě obrátit. 
V  následujících letech se můžete 
těšit na modernější ordinace a  če-
kárny. Věříme, že se Vám budou 
líbit a děkujeme našim lékařům za 
starostlivost a obětavost, se kterou 
o nás po celou dobu pečují.

Ing. Ondřej Vojta (ODS)
Vážení spoluobčané, jak jsem v  po-
slední době sledoval zpravodajství, 
všiml jsem si jistých podobností mezi 
vládní strategií očkování občanů Čes-
ké republiky a koncepcí územního roz-
voje v  Újezdě. Nechci hodnotit, jestli 
vládní strategie vakcinace byla dobrá, 
špatná, včas připravená, ale nějaká 
byla. Do toho ovšem vstoupí farmace-
utická společnost Pfizer, která nabídne 
méně vakcíny než EU, potažmo Česká 

republika požaduje a ve výsledku ob-
jem dodávek ještě o 40 % pokrátí. 
I městská část Praha 21 má připrave-
nou koncepci a strategii územního roz-
voje, ale jelikož naše městská část ne-
patří úplně mezi ty vyvolené, Magistrát 
hl. m. Prahy se k nám chová obdobně 
jako Pfizer k EU.  A důsledek musí být 
samozřejmě obdobný. Stejně tak, 
jako vláda naočkuje se štěstím jen ty 
nejohroženější skupiny obyvatelstva, 
územní rozvoj v Újezdě se omezuje na 

územní údržbu, v  lepším případě na 
územní obnovu s  využitím participa-
tivních projektů z celkem skromného 
vlastního rozpočtu obce.
Na druhou stranu se odvažuji tvrdit, 
že pokud v roce 2021 náhodou nedo-
jde na realizaci projektů typu prome-
náda do Klánovic nebo krytý plavecký 
bazén, nikoho v  Újezdě to na životě 
bezprostředně neohrozí, což se však 
o naplňování vládního plánu vakcina-
ce rozhodně říct nedá.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B                          sobota 17. dubna
1. Druhanická – Oplanská   800 - 820

2. Rápošovská - Dědická   830 - 850

3. Chotěnovská - Toušická   900 - 920

4. Lomecká - Zbýšovská   930 - 950

5. Měšínská - Žehušická 1000 - 1020

6.  Valdovská - Hrádková 1030 - 1050

7. Pilovská - Čenovická 1100 - 1120

8. Nadějovská - Bečvářská 1130 - 1150

ROSTLINNÝ ODPAD 
V  neděli 28. března 2021 budou přistaveny od 9:00 
– do 12:00 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný 
odpad na níže uvedených stanovištích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu Valdovská x Hrádková 
4. Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. Pilovská x Čenovická 
Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňo-
vány. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není 
možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z dů-
vodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj 
počkat a až poté do něj odložit odpad.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
13. března Toušická (u spořitelny)
   Rohožnická (parkoviště Albert)
17. dubna Dědická/Ranská
   Žehušická/Měšínská

Doba přistavení: od 9 do 13 hod.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRAVIDLA PRO CHOVATELE DRŮBEŽE A PTACTVA
Kvůli výskytu případů ptačí chřipky na území ČR, vstoupila koncem 
ledna v platnost celostátní opatření pro chovatele drůbeže a ptac-
tva. Doporučují krmit a napájet drůbež uvnitř zázemí, tak aby bylo 
zabráněno kontaktu volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vo-
dou. Zakazují přemísťování nebo prodej živé drůbeže chovatelům, 
pořádání svodů drůbeže i ostatního ptactva, výstavy, přehlídky, 
výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních 
holubů.  Ruší platnost veškerých veterinárních podmínek určených 
ke konání svodu drůbeže a ostatního ptactva.
Více informací najdete na webu www.svscr.cz v sekci „zdraví zvířat“. 
V rámci prevence dalšího šíření ptačí chřipky prosíme chovatele o do-
držování výše uvedeného nařízení.  

Martina Vrbková, odbor živ. prostředí a dopravy

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ PŘESAHŮ DŘEVIN
V zimě je ta nejvhodnější doba k ořezu „přerostů“ dřevin, které nad-
měrně přesahují přes oplocení vašich pozemků do chodníků, nad zele-
né pásy u komunikací a do ulic. Ohrožují bezpečnost všech účastníků 
provozu, ať už to jsou chodci, cyklisté či řidiči, hlavně pak děti. Pokud 
jsou tyto přesahy v křižovatkách, činí je nepřehlednými. Některé dře-
viny zakrývají tabulky s označením názvů ulic, umístěné na oplocení. 
Zasahují také do lamp veřejného osvětlení a znemožňují údržbu sto-
žárů nebo zmenšují plochu, kterou může lampa osvětlit. I zde je nutný 
zásah, i zde se jedná o povinnost vlastníků dřevin. Někde zasahují do 
chodníků také popínavé rostliny, které bez pravidelné údržby výrazně 
přerůstají oplocení.
Koruny stromů s nízko se sklánějícími větvemi jsou také poškozovány 
nákladními vozidly, která zde například sváží odpad. Platí to i opačně: 
větve poškozují tato auta, stejně jako sanitky nebo obytné vozy. 
Vyzýváme všechny majitele nemovitostí v  Újezdě, aby zkontrolovali, 
zda právě jich se tyto problémy netýkají, a případně provedli úpravu 
přerostů. Také se obracíme na všechny, kteří si u domu výsadbami 
upravili zelený pás, aby i zde provedli prohlídku a patřičné ošetření 
dřevin. Pokud tak neučiní, bude na těchto pásech provedena potřebná 
úprava platným majitelem či uživatelem příslušného pozemku.
    Dana Slabochová, odbor živ. prostředí a dopravy

http://www.svscr.cz


V době, kdy se většina dětí setkává se svými spolužáky a učiteli jen 
přes obrazovku, my máme to štěstí, že se můžeme učit ve škole 
a vidět se každý den.
V  lednu jsme se začali naplno věnovat tématu „voda“. Povídali 
jsme si o prvním objevení vody na Zemi, jejích podobách a skupen-

stvích v přírodě i o léči-
vé síle vody. Využili jsme 
mrazivé dny a vyrobili 
si ledové ozdoby, které 
jsme pověsili na strom 
v  parku před školou. 
Když se začalo oteplo-
vat, pozorovali jsme, 
jak led taje a příroda si 
pomalu bere zpět, co 
jí patří. A protože nám 
počasí dopřálo i nadílku 
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Voda do zahrady MŠ Sedmikráska je název projektu, který prá-
vě realizujeme v naší školce. Projekt je podpořen hl. m. Prahou 
v  grantové oblasti životní prostředí – Zelené učebny částkou 
180 tisíc Kč. Je první částí plánu na přeměnu naší zahrady v krásné 
místo plné života. 
Samozřejmě jsme začali tím nejdůležitějším, zlepšením podmínek 
pro naše děti. V rámci projektu byla na zahrady instalována pítka 
a mlhoviště. Děti tak budou mít neustále k dispozici čerstvou vodu 
na pití a osvěžení vodní mlhou v horkých dnech. Umožní nám to 
přenést více činností ven do zahrady a pobývat tu třeba celý den. 

Voda do zahrady MŠ Sedmikráska
Nezanedbatelné je i omezení plastových odpadů, ke-
límky už nemají v Sedmikrásce místo. A zatímco my 
myslíme na děti, děti myslí na zvířátka. S velkou chutí 
se zapojily a s naší pomocí smontovaly ptačí budky 
a krmítka a vyrobily keramická pítka pro ptáky. Teď 
už se samy starají o ptáčky a moc se těší, až se nám 
uhnízdí v  budkách. Než se vylíhnou první ptáčata, 
bude náš projekt dokončen. Zbývá jen pár terénních 
úprav, otočit kohoutkem a hurá na zahradu!
Dalším krokem v  našem plánu je revitalizace části 
zahrady u Lišické ulice. Je to smělý plán, ve kterém 
nechybí netradiční ovocné dřeviny a stromy, vrbo-
vá chýše, tajuplné zákoutí nebo záhony s drobným 
ovocem. Nakolik budeme úspěšní při obstarávání 
financí ještě nevíme, držte palce, ať získáme grant 
na další projekt. Tentokrát to bude Zeleň do zahrady 
MŠ Sedmikráska…

Martina Kubová,
ředitelka 

MŠ Sedmikráska

Zápis 2021
Zápis do 1. tříd a přípravného ročníku pro 
školní rok 2021/2022 bude probíhat 

ve čtvrtek 8. 4. a v pátek 9. 4. 2021. 
Tyto děti nastupují do školy v září 2021.
Sledujte webové stránky Masarykovy základ-
ní školy, jejichž prostřednictvím vám sdělíme 
další podrobnosti, případně změny o samot-
ném zápisu. Naleznete zde i veškeré for-
muláře k vyplnění www.zspolesna.cz

Jana Sieberová, 
zástupkyně ředitelky školy

Co nového v třídách 
s prvky Montessori

Poděkování ke Dni učitelů
Od roku 1955 patří 28. březen všem učitelům, kteří se rozhod-
li podílet na vzdělávání a výchově dětí v  mateřské, základní, 
střední či vysoké škole. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za vaši ohromnou tr-
pělivost, snahu a schopnost udržet nás všechny „na příjmu“, 
ať už osobně nebo při hodinách online v době koronavirové. 
Děkujeme za váš přístup k řešení problémů, které přináší boj 
s aktuálním onemocněním COVID -19. 
Děkujeme také těm, kdo ač nejsou pedagogy, jako zaměstnan-
ci zajišťují v této nelehké době každodenní provoz organizace. 
Přejeme všem pedagogům mnoho zdarů a úspěchu při jejich 
nikdy nekončící práci a abychom tuto dobu všichni přežili ve 
zdraví a mohli se potkat ve škole, ve třídách, při běžné výuce.

Odbor školství a kultury

sněhu, mohli jsme si dosyta užít i tuto podobu vody.
V únoru jsme se začali zabývat tématem Česká re-
publika. Teď, kdy nemůžeme cestovat, jak bychom si 
možná přáli, užíváme si ho alespoň ve vzpomínkách, 
příbězích, obrázcích a fotkách.
Pavouček Vincek z  knihy „Pohrátky aneb cesta pa-
voučka Vincka“ od Pavly S. Krátké a Marušky S. Štor-
kové nás bude po několik týdnů provázet všemi kraji 
České republiky. Bude nám vyprávět příběhy o stra-
chu a odvaze, o důvěře a naději, a pomůže nám pře-
konat tuto nelehkou dobu.
Polovina února byla u nás ve znamení masopustu, 
který nám zprostředkovala společnost InBáze ve for-
mě on-line povídání o masopustních zvycích a společně 
jsme si nakonec užili vyrábění masopustní masky.

Martina Lehoučková, Iva Němečková, 
Jitka Tmějová, Martina Holubová
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Školní kalendář stále k mání 
Školní kalendář, který nemohl být vzhledem k probíhajícím ome-
zením k dispozici tradičně na rozsvícení vánočního stromu, je 
možné získat přes třídní učitele (pro veřejnost na tel. 602  660 
684). Radost nám udělali naši věrní odběratelé z Úřadu MČ Pra-
ha 21 a paní knihovnice - přestože tentokráte nemohly obcházet 
jednotlivé kanceláře samy děti, jak bylo zvykem, potěšil nás vel-
ký zájem o „školní dílo“ již dvanácté v pořadí, které vzniká napříč 
všemi ročníky a je, doufáme, motivací a návodem pro děti chtivé 
tvoření. Dětem v přístavbě v Čentické přibyde v šatně do galerie 
školních kalendářů další „klenot“. Rády se pohybují v prostorách, 
na jejichž výzdobě se samy podílely, protože vědí, kolik je za tím 

práce. 
A protože letošní Veliko-
noce připadají na konec 
března a začátek dubna, 
přijměte od nás ze školy 
„jarní a velikonoční po-
zdrav“ prostřednictvím 
obrázků března a dubna 
ze školního kalendáře.

Eva Danielová

Den otevřených dveří a dílničky online
vzhledem k tomu, že stále není možné ve škole uskutečnit den otevřených dveří a tradiční družinové dílničky, 
rozhodly jsme se, že vám tuto možnost nabídneme prostřednictvím online připojení:

Dny otevřených dveří online 
15. 3. 16. 3, 17. 3. (1. - 3. třídy  15:00-18:00, Montessori  16:00-18:00, přípravný ročník  17:00-18:00)

Dílničky se školní družinou
18. 3.  17:00 - 18:00

V obou případech budou na našich stránkách připravené od 8. 3. 2021 přihlašovací údaje na Google Meet, 
kde budou rodičům zodpovězeny případné dotazy týkající se nástupu dětí do školy a v družinových dílničkách 
budou kromě tvoření s dětmi zodpovězeny i dotazy týkající se provozu školní družiny.
Bude to poprvé a věříme, že se nesetkáme s velkými problémy.
Za kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ a vychovatelek školní družiny

Jana Sieberová, Tereza Hrubá, Marcela Nováková

Již druhým rokem naši školu požádala nezisková 
organizace Fond Sidus o pomoc při prodeji ná-
ramků, propisovacích tužek a magnetek. Výtěžek 
pomáhá nemocným dětem. Může se jednat o děti 
dlouhodobě nemocné či se zdravotním postiže-
ním, které potřebují přispět na zdravotnické po-
můcky, přístroje, na vybavení se speciálními úpra-
vami jako jsou židličky, postýlky, kočárky, tříkolky 
nebo kola, na rehabilitační pobyty, speciální po-
byty s  pohybovou terapií a další léčebné a reha-
bilitační prostředky. O celou tuto akci se postarala 
paní učitelka Vendulka Tustová. Do prodeje se za-
pojily třídy 2. B, 1. F, 2. C, 1. B a 3. B se svými tříd-
ními učitelkami. Díky všem účastníkům se všechny 
věci prodaly a my jsme s radostí celou částku moh-
li odeslat na účet fondu. Tímto bych chtěla podě-
kovat nejen výše jmenovaným třídám poděkovat, 
ale i rodičům, bez kterých by prodej nebylo možné 
realizovat.

Jana Sieberová, 
zástupkyně ředitelky školy

Školáci pomáhají 
nemocným dětem

Přestože žijeme v době velice zvláštní, snažíme se dě-
tem školní docházku oživit. Koncem ledna jsme ve spo-
lupráci s naší školní psycholožkou Zuzkou připravily pro 
kolektiv třídy 2. D komunitní program na téma kama-
rádství.
Zprvu si děti vyrobily jmenovky na oblečení, poté zhléd-
ly úryvek filmu „V hlavě“ a následně diskutovaly s paní 
školní psycholožkou o emocích a pocitech, které zaží-
vají v běžném životě. Součástí programu bylo několik 
her. Všechny zaujala hra s mouchami a závěrečná hra 
„Na ježka“. Úkolem každého bylo probudit svého kama-
ráda „ježka“ pěknými slovy, příjemným povídáním a po-
vzbuzením.
Paní psycholožce moc děkujeme, program se vydařil, 
určitě si podobnou aktivitu rádi zopakujeme.

Alena Hanzlíková, Michaela Škvorová

Program o kamarádství
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NS Chuchelský háj
Od kostela Narození Panny Marie 
v Malé Chuchli po značené NS dojde-
te Malé zoologické (so-ne bývá ote-
vřené občerstvení), pro děti zookou-
tek a hřiště, dále pak od kostela sv. 
Jan Nepomuckého výhled na Vltavu, 
pak zpátky stejnou cestou nebo po 
lesních cestách ke kapli Panny Marie 
a Mariánskému pramenu.

Zbraslav-Dolní Břežany-Točná-Zbraslav
Od parkoviště u zavřeného minizoo 
po žluté turistické přes Arcibiskup-
ský altán (výhledy na Vltavu) na hra-
diště Závist, od rozcestí Hradiště po 
zelené Břežanským údolím kolem 
výklenkové kaple Panny Marie, stu-
dánky Jaromířka, hradiště Dolní Bře-
žany dojít k Fontáně času a do Kelt-
ského parku do Dolních Břežan (ty 
stojí za zhlédnutí samy o sobě, proti 
OÚ je otevřená Žabka). Pak je mož-
nost vrátit se stejnou cestou zpátky (popř. jít po NS Dolní Břežany a u odbočky 
Hradiště přejít na zelenou nebo modrou) nebo pokračovat z D. Břežan po žluté 
do Točné a tam se po zelené Točenskou roklí a modré kolem Hálkova pomníku 
vrátit zpátky (z Točné lze pokračovat i po NS Keltská stezka a pak se některou 
z lesních cest podle mapy sejít k Hálkově pomníku a po modré k minizoo.

NS Údolím Dalejského potoka
Od občerstvení U Prokopa Prokopským údolím k Jezírku, kolem zookoutku 
a dětského hřiště k odbočce do Klu-
kovic (cca 500 m občerstvení Pivo-
var Prokopák), odtud pokračovat 
přes soubor plastik Bojiště a kolem 
PP Opatřilka-Červený lom do Ho-
lyně. Návrat stejnou cestou zpátky 
(od Prokopa je možné ještě vyjít ko-
lem skal Hlubočepské plotny na vy-
hlídková místa a Děvín) nebo z žst. 
Holyně vlakem do žst. Hlubočepy 
a po zelené zpátky k Prokopovi.

Skryjské jezírko, NS Po stopách trilobita
Od parkoviště Slap – hájovna u Podmokelského Mlýna po modré kolem 
Zbirožského potoka ke Skryjskému jezírku s  vodopádem, cesta zpátky je 
stejně úchvatná jako cesta tam (skály, popadané stromy porostlé mechem 
přes potok, kamenní mužíčci). Po přejezdu do Skryjí od parkoviště u kostela 
sv. Michaela Archanděla po NS trilobita (i červená turistická) kolem pomní-
ku J. Barranda, archeopískoviště pro děti, vyhlídky až k Berounce. Odtud 
je možné vrátit se po NS trilobita 
(přechází na modrou turistickou) 
zpátky do Skryjí nebo udělat po-
kračovat po žluté s  úchvatnými 
výhledy na Berounku na zříceninu 
hradu Týřov, cestou zpátky se lze 
trochu krkolomně dostat i k Týřo-
vickým vodopádům a opět po žlu-
té a modré NS trilobita se vrátit do 
Skryjí (restaurace Trilobit)

Eva Danielová

Tipy na prázdniny
Vzhledem k  jarním prázdninám a „omezené“ možnosti cestování sdí-
lím několik tipů na výlety s dětmi v Praze a okolí. Jsou to místa, která 
opravdu stojí za zhlédnutí a příjemné lze spojit s užitečným – při turistice 
historie, vlastivěda, příroda, dětská hřiště, za ušlé kilometry turistické 
známky nebo vizitky, něco k snědku a na zahřátí.

Dny otevřených dveří 
a Škola na nanečisto 

v ZŠ a MŠ Sibřina
Ve dnech 23. března a 27. dubna se 
v sibřinské škole a školce uskuteční 
Dny otevřených dveří a ve dnech 
17. a 24. března Škola nanečisto.
V září loňského roku jsme v Sibřině 
ke 4 třídám mateřské školy otevřeli 
i 1. třídu základní školy. V budoucnu 
u nás vznikne celý první stupeň ZŠ 
a dále plánujeme i dostavbu stupně 
druhého. Na I. pololetí jsme napláno-
vali mnoho akcí a projektů, jako jsou 
„Zpívání v kostele“ nebo „Podzimní 
a vánoční dílny“, které se bohužel neu-
skutečnily. V II. pololetí plánujeme 
výuku plavání v Čestlicích, bruslení 
v Říčanech či školu v přírodě.
Zápisy do základní školy se usku-
teční 6. a 7. dubna 2021
Zápis do MŠ 5. a 6. května 2021
Nabízíme: 

• rodinnou atmosféru s nízkým 
počtem dětí ve třídě

• individuální přístup k dětem
• moderní trendy ve vzdělání
• anglický jazyk od první třídy
• motivovaní a vzdělaní učitelé

Zájmové aktivity: sportovky, balet, 
kuchtík, keramika, kroužek AJ, tvořílek, 
zábavná matematika prof. Hejného
Pro více informací sledujte web
 www.skolasibrina.cz

ZŠ Úvaly, Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly
Kontaktní osoba Bc. Pokorná, 

tel. 604 407 142
Speciální třídy pro žáky 

s lehkým mentálním 
postižením (LMP) na ZŠ Úvaly
Zápis pro nové žáky S2 – speciální 

třída pro žáky 6. – 9. ročníku
Základní Škola Úvaly od září 2021 
přibírá nové žáky do speciální třídu 
pro děti s LMP. 
Učit se zde budou děti 6. – 9. 
ročníku pod vedením paní učitelky 
s dlouholetou praxí v malém kolektivu. 
Přátelský přístup a porozumění je na 
naší škole, a obzvlášť v této třídě, 
samozřejmý.
Nabízíme:

• Malý kolektiv dětí
• Individuální přístup
• Přátelský přístup
• Vzdělávání hrou

Chcete, aby vaše dítě bylo spokojené, 
šťastné a rádo chodilo     do školy?
Přijďte poznat prostředí třídy, jestliže 
nám to dovolí epidemiologická situace, 
nebo kdykoli po individuální domluvě 
s paní Pokornou 604 407 142

Srdečně zveme všechny 
rodiče a děti!
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INZERCE

SPOLKY

Jako vždy začneme méně známými, ale výstižnými pořekadly 
„Březnové slunce má krátké ruce“ a „V kožichu sej jařinu a v 
košili oziminu“. Vše je pravdivé, březen vrtkavý měsíc s noční-
mi mrazíky, přes den, když slunce svítí, má velkou sílu a tomu 
musíme uzpůsobit práce na zahradě. 
Ovocná zahrada: řežeme a stříháme jádroviny a pokud ne-
chceme velké přírůstky, necháme řez až těsně před pučením. 
Pozor peckoviny stříháme od doby květu až do doby sklizně, 
to je ovšem nejzazší termín! Postřik proti kadeřavosti musí-
me udělat. Celkem spolehlivým ukazatelem pro vhodný ter-
mín aplikace postřiků jsou kvetoucí lísky a rašící angrešty. 
Vhodnými přípravky pro první jarní (předjarní) postřik jsou 
měďnaté fungicidy. Znovu postříkejte nejen větve, ale celý 
kmen. Nejdéle do dvou týdnů aplikujte druhý jarní postřik. 
Přípravky vystřídejte a namíchejte dle návodu. Do týdne po 
prvním jarním dnu (21. 3.) lze provést ještě třetí postřik. An-
grešt a  rybíz je třeba přihnojit, nejlépe síranem draselným 
nebo hořečnatodraselným. Kola kolem nově vysazených 
stromků by měla být zakryta mulčem – kompost, uleželý 
hnůj, napůl vyzrálý kompost, tím nevysychá půda v místě ko-
řenů tak rychle a kořeny těsně pod povrchem jsou chráně-
ny před jarním mrazem. Záhony jahod vyčistíme od plevelů, 
rostlinám odstraníme suché listy, přihnojíme kombinovaným 
hnojivem s nízkým obsahem dusíku - rozhoďte mezi řádky 
v suchém stavu, asi 30g na m2.
Zeleninová zahrada: co nejdříve vysejeme ředkvičky do 
skleníku nebo pařeniště, máme za tři týdny sklizeň, na ven-
kovním záhoně o týden později. Plocha musí být dobře za-
vlažována. Připravujeme záhony na vysetí kořenové zeleniny, 
osivo nesmí zaschnout, jinak ztrácí klíčivost, půda musí být 
vždy vlhká. Pro pěstování cibule ze semínek jedna rada. Zá-
hon nesmí být nakypřený, hráběmi ho upravujeme co nej-
méně, semena cibule mají ráda ulehlou půdu. Kořenové ze-
lenině i cibuli čerstvě vyhnojená půda škodí. Protože klíčivost 
kořenové zeleniny je dlouhá, pro označení řádků můžeme 
mezi semena přidat na větší rozpon semena ředkviček. Jako 
předplodinu na záhony, kde chceme pěstovat rajčata nebo 
okurky, vysejeme špenát, jeho vegetační doba je 30 dnů. Vy-
trvalým bylinkám, které jsou na záhoně více než rok, dodejte 

plné hnojivo v suchém stavu a zapravte do půdy. U bylinek 
jako estragon, tymián, meduňka, máta vždy po 3 až 4 letech 
rozdělíme trsy, u šalvěje odřízněte řízky a vypěstujeme si 
mladé sazenice.  
Okrasná zahrada: u trvalek odstraníme všechny odumře-
lé i napadené části rostlin a velké trsy rozdělíme, sázíme na 
nová vyhnojená místa, krásně pokvetou a porostou. U růží 
rozhrňte nakopčenou zeminu, přikročte k ročnímu řezu. Rů-
že kvetou na nových výhonech, slabě rostoucí řežeme na tři 
očka, silně rostoucí na 5 – 6 oček. Poslední – vrchní očko musí 
směřovat vzhůru ven. U živých listnatých plotů udělejte se-
střih, pěkně zahoustnou. Pro staré keře mahonie je březen 
čas, kdy je musíme čas od času prořezat, všechny výhony 
zkrátíme na 20 cm, tento rok budeme bez květů. Když zjis-
tíme, že rododendrony mají stočené listy, tak trpí suchem, 
okamžitě zalijeme. I skalka si žádá očištění jednotlivých rost-
lin, ty, které chřadnou, odstraňte a později nahraďte novými. 
Pro milovníky begonií je nejvyšší čas pro jejich naklíčení, stačí 
mělká bednička, výška rašeliny 5 cm , vršek hlízy, kde raší, ne-
zakrýváme, teplota 16 – 20 °C,  rašelina mírně vlhká. Muškáty 
uskladněné na přezimování očistíme, zkrátíme, přesadíme 
a dáme na světlé místo. S přibývajícím světlem začínají rašit 
kaktusy, mírně je zalijte, ale s vodou teď šetřete.
Více se nám do povídání nevejde. Sledujte náš web www.
kvetyujezda.ic.cz, kde je více, i o kompostu. Za újezdské za-
hrádkáře

Blanka Exnerová

Rozloučení
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Újezd nad Lesy se tiše loučí se svou
dlouholetou členkou výboru, přítelkyní Blankou Lízne-
rovou, která navždy odešla 21. 2. 2021.
Její jméno bude navždy spjato s  historií zahrádkářů 
v naší obci. Budeme si ji pamatovat jako
člověka pečlivého, důsledného, přátelského a ochotné-
ho vždy poradit a pomoci.
Čest její památce

Blanka Exnerová

Zahrádka v březnu

Ukliďme Újezd nad Lesy 
Sejdeme se 27. března v 9 hodin 

před I. stupněm Masarykovy ZŠ 
Pytle na odpad zajištěny 

V rámci celostátní akce Ukliďme Česko se na vás těší 

členové místní organizace hnutí ANO 2011 

Oplanská 2614/Praha 9 – Újezd nad Lesy 

Společnost AW COOL, s.r.o.
přijme nové zaměstnance na pozici:

Servisní technik pro chladící 
a klimatizační zařízení

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

http://www.kvetyujezda.ic.cz
http://www.kvetyujezda.ic.cz
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Rockový klub Black Pes v hotelu Smo-
lík býval zejména v 90. letech dobrou 
adresou. Atmosféra poněkud ponu-
rého nádraží v kombinaci s omšelým 
prvorepublikovým hotelem, kam se 
navíc návštěvníci z  Prahy museli vy-
dat vlakem, měla něco do sebe. A ani 
repertoár nebyl k zahození. Svou prv-
ní desku tu křtila úvalská kapela Divo-
kej Bill, jako doma tu od sousedů byl i 
Medvěd 009, koncertovala tu skupina 
Wohnout nebo Laura a její tygři. 
Byť klub začínal jako „bigbíťácký“, po-
stupně se tu a tam přidalo i techno 
a  tvrdší muzika, zejména ta metalo-
vá. Na tu se Black Pes specializoval 
a dokázal ke Smolíkovi dostat i zahra-
niční kapely zvučných jmen, třeba ka-
lifornské Exhumed nebo brazilskou 

Pes, který opět štěká
formaci Torture Squad. V  roce 2015 
ale dunění temné hudby utichlo, klub 
zavřel a zbylo po něm jen logo černé-
ho psa nade dveřmi. O názvu klubu 
mimochodem koluje legenda, podle 
níž byl inspirací velký hafan bývalého 
frontmana Arakainu Aleše Brichty, 
který v Újezdě kdysi vyrůstal. 
Pozorný chodec (a že se jich na ko-
nečné MHD u Smolíka za den pro-
točí hodně) si ale loni jistě všiml, že 
Black Pes opět začal štěkat a u Smo-
líka se zase koncertuje. „Zažil jsem 
tu jako návštěvník skoro všechny 
metalové akce a když mě v  roce 
2019 majitel Smolíka oslovil, jestli 
bych nechtěl klub opět rozjet, šel 
jsem do toho,“ vypráví Martin Kůla, 
manažer Black Psa. Uchystat come-

back na rok 2020 se nakonec ukáza-
lo jako dost složité. Přesto se Black 
Pes dokázal natlačit do mezery mezi 
dvěma covidovými vlnami a uspořá-
dat několik koncertů.  
Jeho manažer nezahálí ani teď, i když 
neví, kdy a za jakých podmínek se 
klub bude moci opět rozběhnout. 
„Připravujeme na duben koncert 
k  dvacátým narozeninám kapely 
Hypnos, který byl na programu již 
loni v  říjnu. V  červnu by měla při-
jet německá skupina Daily Insanity, 
která se u nás zastaví v rámci svého 
evropského turné. A v hledáčku má-
me i další zvučná jména,“ říká Martin 
Kůla. Repertoár do budoucna roz-
hodně nechce stavět jen na tvrdších 
odnožích metalu a slibuje pestrou 
dramaturgii. Ta bude opřená mimo 
jiné o akusticky velmi podařený sál, 
kde se dá dobře nazvučit koncert 
pro 200 lidí, ale i komornější akce 
pro pár desítek návštěvníků. 
Martin Kůla věří, že si lidé do klubu 
u nádraží zase najdou cestu a ožive-
ný Black Pes se bude mít k světu. Jak 
sám říká, nebrání se ani spoluprá-
ci s  vedením obce – pokud to bude 
vyhovovat oběma stranám. „Jedno 
je ale jisté, nebudeme se nijak pod-
bízet. Nechceme stavět na grantech 
nebo dotacích, ani se nějak se politic-
ky angažovat,“ dodává manažer klu-
bu Black Pes.

Blahoslav Hruška

V klubu Autobus, kterou provozuje 
organizace Neposeda, se věnuje-

me práci s dětmi a mladistvými ve 
věku 9-26 let. Většinou se zabýváme 

tématy dospívání, trávením 
volného času a prevencí v růz-
ných oblastech. Tyto aktivity 
teď bohužel nemůžeme prak-
tikovat v plné míře. Navzdo-
ry nelehké situaci jedeme dál 
a naši činnost přizpůsobujeme 
aktuálním potřebám.
Za chvíli tomu bude jeden 
rok od doby, kdy děti nemo-
hou pravidelně chodit do škol 
a  účastnit se volnočasových 
aktivit. Online výuka není ide-
ální pro každého a ne vždy stu-
denti pochopí látku tak, jak by 
bylo potřeba. Začali jsme tedy 
nabízet naši službu s možnos-
tí doučovat cokoliv, co bude 
potřeba. Loni v listopadu jsme 

navázali spolupráci s  žáky kláno-
vické školy a jedním žákem školy 
v  Újezdě nad Lesy. Žáci nebo jejich 
rodiče nás oslovili na základě infor-
mace, kterou si mezi sebou předali. 
Jedná se především o pomoc s do-
mácími úkoly a procvičování látky, 
které děti nerozumí. Dostáváme se 
nejen k novým metodám práce, ale 
i k novým kontaktům, klientům a ke 
spolupráci se školami a dalšími od-
borníky. Naučili jsme se přizpůsobit 
situaci a pomoci tam, kde je potře-
ba. I přesto se však držíme základů 
naší práce a i v  rámci doučování 
s  klienty navazujeme hlubší vztah. 
Vnímáme, že právě ten je důležitý 
pro další práci a zatím se nám to tak 
potvrzuje.

Jakub Vokurka, 
Neposeda

Klub Autobus pomáhá s doučováním
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Už jsi přes rok ve funkci vedení stře-
diska, jak si vedeš? 
To se dá jen velmi těžko posoudit, pro-
tože už přes rok tu máme covid. Pouze 
půl roku od začátku mojí funkce byla 
normální situace. Tak, jak jsem stře-
disko převzal, jede vše dál. Žádné větší 
spory nebo problémy jsem zatím řešit 
nemusel. Snažím se, aby se pravidelně 
pracovalo na projektech, které chceme 
udělat. Během pandemie se muselo vše 
pozastavit a řešili jsme velice rychle ná-
hradní program. Myslím, že se mi zatím 
docela daří, alespoň v to doufám. 
Co ti přijde na vedení střediska nej-
náročnější? 
Ani ne tak nejnáročnější, jako nejdůleži-
tější, a to zodpovědnost za 150 lidí z če-
hož dětí je zhruba stovka. Hlavní samo-
zřejmě je, aby se nic nestalo dětem. Mám 
tým zodpovědných vedoucích, s  nimiž 
spolupracuji a mám v ně plnou důvěru. 
Důležité také je, aby středisko zvládlo 
dobře komunikovat, hlavně s rodiči. 
Takže komunikace s rodiči je to nej-
důležitější? 
Nejen s rodiči, ale i s úřadem, ústředím 
Junáka, týmem vedoucích. Hlavní je 
umět vše správně zorganizovat. Je také 
důležité, aby se organizace zapojovala 
do veřejného dění, například teď v do-
bě pandemie. Často je náročná i práce 
v týmu vedoucích a jeho celková koor-
dinace. Přeci jen jsme všichni dlouholetí 
kamarádi, setkáváme se i mimo skauta 
a víme toho o sobě hodně, ale zároveň 
musí fungovat určitá hierarchie a re-
spekt funkcí. 
Jak se středisko zapojuje během pan-
demie?  

Během jarní vlny jsme se zapojili do roz-
dávání informačních letáků po celém 
Újezdě a poté jsme pomáhali při rozvá-
žení léků a jídla seniorům. V podzimní 
vlně jsme se zapojili do pomoci, kterou 
organizuje přímo Junák. Pomoc funguje 
na bázi linky, na kterou se dá zavolat. 
Osobě, která pomoc potřebuje, ji po-
skytnou naše střediska v místě. 
Jak řešíte program pro děti? 
Ze začátku nás situace dost překvapila, 
tak nám program moc nefungoval, ne-
věděli jsme, jak dlouho situace potrvá. 
Nakonec jsme připravili pro děti i rodi-
če speciální videodetektivku, která byla 
velice oblíbená a měla o ni zájem i další 
střediska v  okolí. V  uvolnění probíhaly 
normálně schůzky, dokonce se uskuteč-
nily i tábory. To bylo středisko na chvíli 
opět v  klasickém chodu. V  druhé vlně 
se rozjely u části družin pravidelné on-
line schůzky. Připravila se také chodící 
hra s příběhem po okolí, kterou si mohl 
každý samostatně projít. Také jsme se 
samozřejmě celou dobu snažili prezen-
tovat na sociálních sítích a podávat nej-
aktuálnější informace. 
Počítáš s vedením střediska dlouho-
době, nebo se snažíš vychovat pří-
padné nástupce, abys jim mohl vede-
ní co nejdříve předat? 
Vychování nástupců je složité, zkrátka 
nelze ukázat na člověka a říct: „Ty budeš 
za pět let vést.“ Pokud bych to udělal, 
lekl by se a utekl. Počítám, že zůstanu 
ve funkci ještě další tři roky. Příští rok 
na podzim mi oficiálně termín má kon-
čit, ale předpokládám, že v té době ješ-
tě nebude nikdo z mladších vedoucích, 
kdo by byl schopen funkci převzít. Nic-

méně doufám, že za následující tři ro-
ky už se najde někdo, kdo by to po mě 
mohl vzít. 
Moc ti děkuji za rozhovor, ať se ti 
v následujících letech ve vedení daří. 
Doufejme, že situace bude každým 
dnem lepší.  

Celý rozhovor najdete na webu douglaska.cz.

Barbora Radová

Naše detektivní hra slavila úspěch
Martin Prošek je hlavní vedoucí 23. střediska Douglaska Praha. 
V rozhovoru pro ÚZ vypráví o tom, jaké je to šéfovat týmu 150 lidí, i co 
všechno skauti dělají v koronavirových časech. 

Rok 2021 už je tu nějaký ten pátek s námi, a protože se situ-
ace v České republice příliš nezměnila, příprava na závody 
v nové sezóně začala online v rámci tréninků přes platformu 
Zoom. První turnaj poomsae (sestav) na sebe nenechal dlou-
ho čekat a jedná se rovnou o velké mezinárodní závody, kte-

Nová sezóna začala

rých se účastní přes 750 závodníků z celého světa. V průběhu 
třech únorových víkendů totiž probíhá již třetí ročník Lents 
Taekwondo Worldwide Poomsae Open. 
Do uzávěrky březnového čísla se vešel první víkend, kde se 
představili tři z  našich pěti účastnících se reprezentantů či 
členů sportovního centra mládeže. Během soboty 13. 2. zá-
vodili naši senioři, jmenovitě Martin Horák a Kateřina Skot-
nicová. Kačce se bohužel v  nabité kategorii nepodařilo po-
stoupit do semifinále. Co se nepovedlo mezi ženami, to se 
povedlo mezi muži. Martinovi se totiž i přes těžkou skupinu 
podařilo přes první kolo dostat a může se těšit na semifinále, 
které proběhlo až po uzávěrce tohoto čísla ÚZ. V neděli přišla 
na řadu Julie Šlesingerová, na kterou čekalo rovnou semifiná-
lové kolo. Julie si přenesla formu z minulého roku i do toho 
nového a do finále postoupila z vynikajícího druhého místa. 
Finále bylo opět až po uzávěrce, kdy se představila také naše 
dvě zbývající želízka v ohni, Tomáš Přinda a Adam Papež.

Martin Horák
Kangsim Dojang
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ZPRACUJI

Daňové přiznání fyzických osob
2020

Bohuslava VITÁSKOVÁ
Načešická 1868, Újezd nad Lesy

TEL: 736 269 684
 E-mail: ucetni@vitaskova.cz

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

ING. TOMÁŠ PINKAVA
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

HODINÁŘ 
opravuje a vykupuje staré hodiny, 

kapesní a náramkové hodinky. 
Tel.: 604 433 420

S ohledem na problémy spojené s covidem byla 
i spolková činnost omezena, ale i přesto se nám v roce 
2020 podařilo uskutečnit aspoň zlomek toho, co jsme 
měli v plánu.  Proběhly dvě besedy, dvě vycházky 
a hlavně ozdravné pobyty v Lázních Luhačovice v březnu 
a v Penzionu U Méďů v září. Mimo toho i rekondiční 
pobyt v červenci ve Spálením Poříčí. Ostatní aktivity, jako 
návštěvy divadel, cvičení a plavání, vycházky a výlety, 
byly kvůli karanténě pozastaveny.
Pro letošní rok bychom rádi, pokud nám to bude 
umožněno, pokračovali v tom, co se loni nepodařilo 
a  co mají členové zaplaceno (cvičení, plavání a výlet). 
Jsou připraveny dva ozdravné pobyty: Lázně Luhačovice 

17 - 24. 4. 2021 a Hotel Mass Sezimovo Ústí 23. - 28. 5. 2021 
(organizuje Mirka Branžovská). Mimo toho jsou v jednání 
dva rekondiční pobyty: Strážovice 14. - 20. 8. 2021 pro 
kardiaky a Nová Louka Albrechtice 18. - 25.  9. 2021 
pro diabetiky (organizace Eva Štrasmajrová). Všechny 
bližší informace budou včas oznámeny prostřednictvím 
Újezdského zpravodaje, ve vývěskách Úřadu MČ Praha 
21 a ve skřínce SPCCH.
V současnosti má organizace 286 členů. Revizní komise 
zkontrolovala účetnictví a nebyly shledány žádné chyby. 
Výroční členská schůze zatím není v plánu z důvodu 
karantény.

Eva Štrasmajrová

SPCCH: pokračujeme v tom, co jsme loni nestihli

INZERCE

mailto:flaskova@akjp.eu


Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 

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

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

 

celoroční program

„učíme se venku“
Přijďte se k nám 

kdykoli podívat.

www.victoria-school.cz
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ŠKOLA
v Klánovicích

angličtina a španělština 
s rodilými mluvčími 
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INZERCE

OTEVÍRÁME SE BUDOUCNOSTI

Český výrobce karuselových a automatických dveří

Vidět jsme všude tam, kde se před Vámi automaticky 
otevřou dveře (lékárny, nemocnice, letiště, obchody, 
benzinky aj.).

K posílení našeho týmu hledáme pracovníky:

 ã MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ 
PRACOVNÍK (technik)

Práce na HPP, zaškolíme, Středočeský region.

Požadujeme SOU/SŠ, ŘP min. B.    
(výhodou vyhláška 50/78Sb., svářečský průkaz, ŘP C, E).

Pobočka: RACCOON s.r.o., Újezd nad Lesy, 
Novosibřinská 667.

Informace na tel.: 730 590 265 nebo 734 284 592.

Více na www.raccoondoors.com / CV zasílejte na 
prace@raccoondoors.com.

ŘEMESLNÉ PRÁCE 
Újezd nad Lesy a okolí

rekonstrukce bytových 
a nebytových prostor 

• malování 
• štukování - 
• sádrokarton
• drobné zednické práce
• natírání, lakování 
• renovace oken a dveří
• zámková dlažba
• stěhování a vyklízení 

    a jiné
Tel.  702 760 328  Vladimír Kuboš
Tel.  608 972 425  František Polák

www.malbanater.cz
infomalbanater@seznam.cz

http://www.malbanater.cz
mailto:infomalbanater@seznam.cz
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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

Zemní a výkopové práce, bazény, 
základové desky, vyrovnání terénů, 
odvoz a dovoz zeminy, sutí a štěrku 

BAGRY LEON

tel. 777 111 708



Soukromá mateřská  
školka Andělská

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

Příjemné prosluněné prostory v rodinné 
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického 
lesa s velkou klidnou zahradou  
a vlastním dětským hřištěm poskytují 
harmonický rámec pro výuku v naší 
Soukromé mateřské školce s prvky 
výuky lesní školky.

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská

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

andelska inzerce 183x266.indd   1 30.09.2020   15:42
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 PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2, 
vhodný jako prodejna, showroom, pohy-

bové studio apod., přízemí OC Blatov,  
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

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

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská 
linka, více nezařízený, 2. patro,  

ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

Připravujeme  
 

prodej nových bytů  
v Klánovicích

& 603 280 220
Makléř roku 2015 REMAX ČR

Ing. Zdirad Pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

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

             
   Vaši realitní makléři  

pro tuto oblast

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

P R O N A J AT O

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2  
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,  

Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

cena 8 990 000 Kč,-

Cena 10.900,-Kč/měsíc + poplatky

P R O N A J A T O

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha 
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul., 

Květnice, okr. Praha-východ

P R O N A J AT O

P R O N A J AT O


