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máme za sebou perný půlrok, který nebyl úplně
jednoduchý. Prověřil schopnosti, odvahu a charakter
nejednoho z nás. Jsem potěšen, že je mezi námi
stále velmi mnoho schopných a obětavých lidí, kteří
neváhali pomáhat v době, jež byla mediálně velmi
náročná a vytvářela různé katastrofické scénáře,
které se naštěstí nenaplnily. Můj dědeček, který byl
mým životním mentorem, mě učil, že dobrá práce
se chválí sama. Ano, jistě je to pravda, ale přesto jsem velmi rád pozval
všechny dobrovolníky, kteří se přihlásili s pomocí pro nás všechny, přímo
na úřad, kde jsem jim osobně za jejich práci poděkoval. Dědo, promiň,
pokud vidíš, co se dnes děje, jistě bych dostal tvé svolení, na tvém moudru
to nic nemění.
Když píši tento svůj již několikátý úvodník, příroda právě ukazuje svoji
nespoutanou sílu. Dlouho nás trápila suchem, nyní nás zaplavuje proudy
vody. Možná je to pro nás všechny upozornění, že je třeba ji brát vážně
a že jsme zde na návštěvě, a tak se máme i chovat. V tomto ohledu od
začátku našeho usednutí do vedení úřadu připravujeme projekty, které
jsou s tímto faktem velmi úzce spojené. Primárně se jedná o zachytávání
tolik potřebné vody v krajině a revitalizaci zeleně v naší MČ. Na toto
téma mě vyzpovídal člen redakční rady zpravodaje, pan Michal Hazdra.
Náš rozhovor naleznete uvnitř čísla.
Pustili jsme se s plnou parádou a nasazením do opravy chodníků kolem
hlavní komunikace v místech, kde to bylo dlouhý čas neřešeno a kde je to
zkrátka nejvíce potřeba. Tyto akce jsou časově i finančně náročné, a tak
jsem velmi rád, že se podařilo vyšetřit finanční prostředky a věci se daly
do pohybu. Chodník naproti Lidlu, směřující od hlavní křižovatky směrem
k lékařům, byl v žalostném stavu. Ne, že by jinde byla situace o mnoho
lepší, ale já stále věřím, že se podaří prosadit kompletní rekonstrukci
hlavní komunikace, a tím i všech chodníků podél. Posouváme to stále
vpřed, i když nás všechny přibrzdila ta nevítaná čínská chřipka.
Ještě než začaly prázdniny, pustili jsme se do rekonstrukce tělocvičen naší
školy. A když něco dělat, tak pořádně. Velmi náročná investiční akce dá
nejen našim žákům moderní prostory pro sport a dnes tolik potřebnou
pohybovou aktivitu, ale budou využity i širokou veřejností.
Projel jsem si na své dnes již populární koloběžce Újezd a zjistil, že jsou
zde mnohá kolizní místa, kde je velmi silný provoz. Neváhal jsem a nechal
jsem na tato místa osadit zrcadla do křižovatek, která jednoznačně zvyšují
bezpečnost a přehlednost nejen pro motoristy, ale cyklisty, koloběžkáře
a pěší. S bezpečností dopravy to myslíme vážně.
Velmi mě těší, že se u nás opět rozjíždějí sportovní akce. Proto jsem
s nadšením svojí záštitou podpořil první ročník Újezdského KoloBěhu,
který pořádá parta nadšenců z Tři pro zdraví, z.s. Již teď se těším na další
společnou akci, ke které Vás velmi rád včas pozvu.
Milí moji Újezďáci. Přeji Vám všem krásné prázdniny a pohodový čas
letních dovolených. Odpočiňte si po velmi náročném období a načerpejte
zpět svou sílu. A pokud Vás trápí něco, v čem Vám mohu být nápomocen,
neváhejte mě kontaktovat.
váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady
Během června rada na svých jednáních
projednala příspěvek pro MŠ Rohožník ve
výši 301 tis. Kč, který bude použit na opravu toalet ve 2. patře. Rekonstrukce bude
provedena během prázdnin a navazuje na
opravu toalet v 1. patře z minulého roku.
Rada také schválila přijetí účelových dotací z rozpočtu hlavního města na podporu
projektů ke zlepšení stavu životního prostředí na rok 2020 pro MŠ Sedmikráska ve
výši 180 tis. Kč, díky nimž se na zahradě
bude moct vybudovat mlhoviště na parné
dny. Letos se svou žádostí o dotaci uspěla
1. MŠ, a to na projekt venkovní učebny se
zázemím ve výši skoro 3 mil. Kč. Zahrada
školky projde rekonstrukcí.
Rada schválila dohodu o partnerství s organizací SPOLU DÁLE. Organizace čerpá
ze zkušeností z Prahy 5, kde již několik let
funguje komunitní centrum pro seniory.
Ráda by navázala spolupráci i v naší městské části a vybudovala zde také komunitní
centrum pro seniory, kterým by se mohla
rozšířit další nabídka kurzů a volnočasových aktivit. Důležité je, že si sama zajišťuje finanční prostředky.
Zároveň rada schválila podání žádosti
o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu
hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti
řešení problematiky bezdomovectví.
Na základě výsledku dotazníkového šetření ohledně zájmu o kompostéry pro občany městské části byla uzavřena příkazní
smlouva na zpracování podání žádosti
v programu OPŽP. Žádosti mohou samosprávy podávat až do 30. 7., poté bude následovat proces jejich hodnocení.
Vzhledem k navyšováním počtu oprav
komunikací (např. ulice Toušická, loni pak
Polesná a Čentická) bylo třeba schválit
rámcovou smlouvu na opravy komunikací s tím, že na následujícím jednání rady
bude nutné navýšit limit na další opravy
a údržbu. Zároveň se musel navýšit i limit
na opravy chodníků, a to ve výši 1 mil. Kč.
Již v těchto dnech by měla být dokončena
oprava chodníků podél Novosibřinské ulice mezi Soběšínskou a křižovatkou.
Na základě žádosti a jednání se základní
organizací Českého zahrádkářského svazu a fotbalovým klubem Újezd nad Lesy
byly schváleny individuální dotace na
úhradu provozních nákladů a údržbu areálů těchto organizací.
Vzhledem k situaci v posledních měsících byl změněn termín konání akce Den
Země, a to na 11. 9. 2020. Na tuto akci
byly uzavřeny darovací smlouvy s Pekařstvím Jaroslav Kollinger, s.r.o. a Českou
spořitelnou a.s. Obě společnosti i přes
vzniklou situaci souhlasily s poskytnutím
finančních darů, a proto rada schválila dodatky s těmito firmami.
Na závěr mi dovolte za celou radu popřát
dětem i učitelům hezké prázdniny a všem
krásné letní dny.
Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Mimořádné zastupitelstvo

V půlce června se konalo zastupitelstvo, které na žádost pěti zastupitelů za Piráty a STAN a Pavla Roušara za Otevřený Újezd svolal starosta
městské části. Zastupitelstvo proběhlo v zákonném, řádném termínu,
a to do 15 dnů od podání žádosti o svolání. S ohledem na krátký termín
pro organizační zajištění i blízké konání dalšího zastupitelstva, které bylo
naplánováno na 29. 6., byl začátek zasedání konaného 15. 6. stanoven
již na 11 hod.
Témata zasedání byla dvě, a to parkování u Klánovického nádraží a směna pozemků v oblasti ulice Druhanická. Starosta a místostarosta předložili tyto body v rámci svých kompetencí a podali všechny známé informace. Poté se k tématům mohli vyjádřit občané a proběhla rozprava se
zástupci všech politických stran.
Situace okolo nádraží je dlouhodobě neudržitelná. Od začátku volebního období probíhají a stále budou probíhat jednání na magistrátě, s TSK
hl. m. Prahy i Lesy ČR tak, aby se nalezlo co nejlepší řešení. V úvahu přichází rozšíření parkovacích míst podél peronu, rozšíření Staroklánovické
ulice i výstavba parkovacího domu. Místo je třeba řešit komplexně a nepovažujeme za šťastné vybudování pouze modrých zón v tomto území.
Je také potřeba zmínit, že všechny varianty jsou finančně náročné. Není
proto možné, aby je financovala sama městská část. Jsme tak plně závislí
na finančních možnostech magistrátu, případně TSK hl. m. Prahy.
O směně pozemků jsme již informovali v minulých číslech ÚZ. Jedná se
o směnu menšího pozemku na jedné straně ulice Druhanická za větší pozemek na druhé straně ulice. Plány na vybudování hřiště zůstávají
stejné, jen spatřujeme výhodu ve větším prostoru, s nímž se dá lépe pracovat a vybudovat větší vícegenerační hřiště. Zároveň bude díky dohodě
podchycena dopravní i pěší prostupnost územím (v tuto chvíli se chodí
přes soukromé pozemky). O všech krocích byli zastupitelé informováni.
Zároveň bylo zastupitelům nabídnuto zorganizování setkání se zástupcem vlastníka těchto pozemků. Aktuálně se připravují smlouvy o spolupráci, na jejichž základě by se připravila smlouva o směně předmětných
pozemků. Tu by následně schvalovalo zastupitelstvo.
Zastupitelstvo vzalo všechny projednané body na vědomí. Další důležitá
témata byla na programu plánovaného zasedání dne 29. 6., které proběhlo již po uzávěrce tohoto čísla ÚZ.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

Vítání občánků

V září 2020 starosta MČ Praha 21 Milan Samec opět slavnostně přivítá
nejmladší občánky Újezda nad Lesy. Slavnostní uvítání se bude konat
v obřadní místnosti úřadu MČ Praha 21 v dopoledních hodinách.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem se se svými novorozenými dětmi
tohoto obřadu zúčastnit, aby se nejpozději do 31. 7. ozvali na níže
uvedený kontakt. Zároveň, prosím, uveďte:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů
Vítání občánků se bude týkat dětí narozených v období od 1. 1. 2020 do
30. 6. 2020. Rodiče dětí obdrží pozvánku s přesným datem a místem
konání této akce.
Vyřizuje: Odbor občansko správní, Staroklánovická 260, Praha 9 Újezd nad Lesy
Martina Orlíková, tel: 281 012 951,
e-mail: martina.orlikova@praha21.cz
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.
Odbor občansko správní

Sečení zelených ploch

Naše městská část je velmi zelená. Zeleň máme v každé ulici, stavby jsou obklopeny
zahradami, parky, lesy i poli. Aby byla všechna tato zeleň upravená, vyžaduje rozsáhlou
péči, na které se podílíme všichni. Jak jsou plochy zeleně různorodé, jsou různí vlastníci,
a tím je dána i péče. Sekání ploch v katastru Újezda lze rozdělit dle vlastnictví, užívání či
správcovství ploch.
Plochy zeleně u vybraných komunikací seká Technická správa komunikací hlavního města Prahy a.s. (TSK). Velké množství ploch i přes to, že jsou veřejně přístupné (neoplocené)
jsou ve vlastnictví i správcovství soukromých subjektů.
TSK provádí seč při hlavní komunikaci Novosibřinská – Starokolínská, seká tu část, která
přináleží ke komunikaci. Dále seká ulice Staroklánovická a Zaříčanská a část Rohožnické.
Četnost sekání je bohužel kvůli omezeným finančním možnostem TSK v současné době
pouze 3x za sezonu.
Plochy v majetku MČ Praha 21 či v majetku hl. m. Prahy, svěřené do péče MČ Praha
21, ve většině případů sekají pracovníci údržby Odboru majetku a investic MČ Prahy 21
nebo necháváme sekat dodavatelsky. Vybraná firma v současné době doseká zeleň až
k oplocení při hlavní komunikaci Novosibřinská – Starokolínská a navazuje na sekání,
které provádí TSK.
Výjimku tvoří plochy, které byly na základě zřizovacích listin dané organizace předány
do užívání mateřským školám (těm je letos nápomocná městská část) či základní škole
anebo na základě smlouvy dány do užívání některému zájmovému spolku nebo jinému
subjektu. Ty se o sekání starají samy a určují si i četnost podle své potřeby.
Četnost sekání i dosekání u hlavní komunikace se určuje dle potřeby dané lokality, obvykle od tří po 6 sečí za sezonu. Nejčastěji se sekají plochy hřišť, dále pak plochy parků
a dalších společných prostor. Zelené pásy v ulicích se sekají asi třikrát ročně. Plochy mimo zástavbu 1-2x ročně a seč se provádí speciální mulčovací sekačkou spojenou s traktorem, která si poradí i s drobným náletem. Udržují se tak plochy mimo zastavěné území,
které jsou však užívané občany k procházkám, venčení psů apod. Tento specifický druh
sekání se provádí dodavatelsky.
Soukromé subjekty se starají o pozemky,
které mají převážně ve svém vlastnictví či
užívání a četnost sekání si určují samy. Měly by ji přizpůsobit druhu užívání pozemku
a povětrnostním podmínkám. Takovými
soukromými subjekty mohou být například
společenství vlastníků (i panelových domů
a okolní parkové úpravy na sídlišti Rohožník),
firmy (např. České dráhy a.s. - část sídliště
Rohožník) i jednotlivci.
Během vysokých letních teplot se doporučuje omezit sekání, aby trávníky nadměrně
nevysychaly. Je vhodné sekat na výšku asi
10-15 cm, při nižších teplotách, ráno, před
deštěm apod.
Podrobné informace v textové i mapové podobě najdete na webu úřadu www.praha21.
cz/informace/sekani-travy.

Dana Slabochová,
odbor živ. prostředí a dopravy

Hledáme nové kolegy
Úřad MČ Praha 21 stále hledá nové kolegy do svého týmu.
V současné době nabízíme tyto volné pozice:
- Správce/správkyně informačních a komunikačních
technologií - IT pracovník/pracovnice
- Sociální pracovník/pracovnice na úseku sociálněprávní ochrany dětí
- Referent/referentka odboru životního prostředí
a dopravy
- Referent/referentka finančního odboru – ekonom
- Technik/technička odboru majetku a investic

Kalendárium
Kalendárium
na červenec a srpen
11. 7. Cyklovýlet do Tróji,
podrobnosti na str. 29.
30. 8. Letní kino
a planetárium
Mamma Mia,
Multifunkční hřiště,
od 16 hod.,
promítání po 20 hod.
viz str. 2
31. 8. Setkání prvňáčků,
viz str. 23.
4. 9. Vernisáž výstavy
k 30 letům obnovení
činnosti KČT,
Újezdské muzeum,
od 17 hod.
5. 9. Zájezd do Libochovic,
Budyně nad Ohří
a Lázně Mšené,
pořádá KAS,
viz str. 27
5. 9. – 10. 9. Dny zdraví,
podrobnosti na zadní
obálce
6. 9. Pochod za loupežníkem
Drholcem,
podrobnosti na str. 29.
8. 9. Od muzea do muzea,
turistický pochod,
podrobnosti na str. 29.
11. 9. Den zdravé Země,
podrobnosti na zadní
obálce
Program akcí u našich
sousedů naleznete na str. 31.

Pozice jsou vhodné i pro absolventy, rádi nového kolegu
zaučíme.
Čeká vás perspektivní, dynamické a přátelské prostředí
malého úřadu, kde se potkáte jak s kompletní státní správou,
tak samosprávou. Ze zaměstnaneckých benefitů nabízíme
např. pružnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, 5 dnů
„zdravotního volna“, osobní konto zaměstnance ve výši
5 000 Kč, stravenky v hodnotě 100 Kč a další benefity.
Vyhlášená výběrová řízení na všechny pozice naleznete na
našem webu v sekci „volná místa“ - www.praha21.cz/nabidkyprace, a také na úřední desce ÚMČ Praha 21.
Těšíme se, až vás budeme moct přivítat v našem kolektivu!
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Uzavírka Staroújezdské
Po dobu letních prázdnin (1. 7. –
28. 8.) dojde k úplné uzavírce pozemní komunikace ul. Staroújezdské
v úseku Druhanická – Domanovická.
Investor akce „Domy pod lípou“ do
komunikace ukládá přípojky a řady
inženýrských sítí, technologie stavby
a uvedení komunikace do původního
stavu neumožňují provést stavbu při
částečných uzávěrách. Akce byla pře-

dem projednána se zástupci MČ Praha 21, MČ Praha – Koloděje, Policie
ČR, správců komunikací a chodníků a
v neposlední řadě s dopravci. Autobusy MHD budou po dobu stavby v ul.
Staroújezdské přerušeny a vedeny
náhradní trasou ulicí Zaříčanskou,
na Novosibřinské (naproti ul. Třebětínské, poblíž čp. 111) bude zřízena dočasná autobusová zastávka

dočasná změna

od 1. července 2020 (středa)
do 28. srpna 2020 (pátek)

Uzavírka ul. Staroújezdské
: směr Běchovice

: směr Klánovice; Šestajovice

Hulická

Rápošovská
Újezd
nad Lesy
Uzavírka komunikace.

9
20 08
9

: směr Uhříněves; Dubeček

Zastávka Újezd nad Lesy
(v ul. Staroújezdská)
je přemístěna
do ul. Novosibřinská.
Zastávky Ježovická, Druhanická
a Pošta Újezd nad Lesy jsou zrušeny.

209
303
908

Kvasinská

209
303
908

Koloděje

; směr Sibřina

Použitá data: © 2020 IPR Praha, © 2020 ČÚZK

Zakresleny pouze linky BUS dotčené výlukou.

Sledujte, prosím, výlukové jízdní řády.
© ROPID, červen 2020
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209 303 908
Vážení cestující,
Z
důvodu
výstavby
přípojek
inženýrských sítí v ul. Staroújezdské
dochází k odklonu autobusových linek
209, 303 a 908.
Dočasně zrušeny budou zastávky
Ježovická, Druhanická a Pošta Újezd
nad Lesy.
Linka 303 dočasně nebude obsluhovat
také zastávku Kvasinská, naopak pro
linku 209 bude na odklonové trase
obousměrně zřízena zastávka Koloděje.
Zastávka Újezd nad Lesy v ul.
Staroújezdské bude přesunuta do ul.
Novosibřinské.

234 704 560
www.pid.cz

Dopravci PID

Pronájem reklamní plochy
6x reklamní plocha o rozměru
58 cm x 83 cm
(plocha desky včetně rámu
59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě
(Starokolínská 2300)
Doba určitá od 30 dní do 90 dní
nájemné na 30 dní bez DPH 600 Kč,
nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč
Bližší info:
jaroslava.bendova@praha21.cz,
tel. 281 012 982.
směrem do centra (tedy od Sibřiny).
Pro seniory a držitele ZTP z ul. Ježovické bude zajištěna náhradní doprava pro cesty na pobočku České
pošty (a zpět) v časech 8:00, 9:30,
11:00 hod., vozidlo bude přistaveno po předchozím tel. objednání na
čísle 777 297 047. V podrobnostech
odkazujeme na přiloženou informaci
o náhradní dopravě, kterou zajišťuje
investor akce. Stavební akci provede
společnost EKIS spol. s.r.o., vedoucím
stavby je pan Ing. M. Drbohlav. Dotčení rezidenti ještě obdrží informace
do poštovních schránek. V podrobnostech odkazujeme na informaci o
náhradní dopravě, kterou zajišťuje
investor akce, a která je vyvěšena na
webu MČ Praha 21.
Omlouváme se za dopravní omezení,
děkujeme za pochopení.
Vladimíra Kozáková,
odbor živ. prostředí a dopravy

Zloději ukradli netřesky

i zařízení svatebního místa
pilotní

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Praha 21 – Újezd nad Lesy

Měníme Újezd
Chcete se podílet na podobě Újezda nad Lesy?
Hlasujte pro svůj projekt!
Hlasovat můžete

od

10. září do 30. září 2020

Prezentaci návrhů najdete od 1. září 2020 na webu
a ve vývěsce u budovy Úřadu MČ P21 v Hulické.

Zvelebování veřejných prostranství je chvályhodnou věcí.
Bohužel se ale i v naší obci najdou lidé, kteří neváhají taková
místa demolovat. V sobotu 23. 5. bylo kolem 5. hod. ranní
ukradeno asi pětadvacet netřesků z předzahrádky u Úřadu
MČ Praha 21. Krádež byla oznámena na Policii ČR, které byl
předán i kamerový záznam z místa. Materiální škoda činí asi
tisíc korun.
Po tomto řádění zlodějů se ale vzedmula vlna solidarity.
Hned následujícího dne újezdští občané přinesli hromady
netřesků na úřad. Děkujeme moc za vyjádření solidarity
a společného postoje, neboť zde nejde o peníze. Netřesky
byly znovuvysazeny 28. 5. a věříme, že ještě v krásnější podobě. Děkujeme!
Druhý případ je bohužel smutnější. Svatební místo u rybníka
na konci Dubinské ul., o němž jsme vás informovali v minulém čísle ÚZ, bylo mezitím zdemolováno. Zloděj (či zloději)
nejen vyrýpal vysazené květiny, ale zničil také trámovou
konstrukci k zavěšení zástěn.
Bohužel jsou mezi námi stále lidé, kteří se domnívají, že
krást je úplně v pořádku…
Blahoslav Hruška

http://praha21.cz/projekty/participativnirozpocet
https://participace.mobilnirozhlas.cz/
praha21/

Podání návrhu → Hlasování občanů → Realizace

Opravený chodník

V době, kdy držíte v ruce toto číslo ÚZ by již měl být hotový nový chodník podél Novosibřinské ul., a to v úseku
od křižovatky po Soběšínskou ul. Zejména lékařské ordinace tak získaly důstojné pěší spojení s centrem obce.
O dalších opravách vás budeme informovat v ÚZ.

Pošlete své staré kolo
do dalšího kola

Většina z vás může mít někde v garáži či ve sklepě nějaké nevyužité staré kolo nebo koloběžku, které už dosloužilo. Tak
proč je nevrátit znovu do oběhu? Nechcete je darovat? Pokud ano, kontaktujte nás. Po případné opravě nebo seřízení
se mohou využívat na multifunkčním hřišti nebo mohou být
nabídnuty dětským domovům. Kontaktovat můžete cyklokoordinátora Jana Veselého, veselkanaj@gmail.com nebo Vladimíra Saitze na tel. 281012972, vladimir.saitz.ml@praha21.cz.
Kristýna Kopecká

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,
email: jaroslava.bendova@praha21.cz
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Se suchem můžeme bojovat
Střední Evropa prochází podle expertů již od roku 2015
nejsušším obdobím za posledních 500 let. I když jsou
letošní květen a červen z pohledu srážek příznivější, tak
obecně nižší srážkové úhrny v kombinaci s vyšší teplotou
a vyšším výparem se podepisují na podobě míst, ve kterých žijeme. Újezd není výjimkou. Tráva schne a žloutne
dříve, než jsme byli zvyklí, sucho působí na stav stromů,
které v naší blízkosti rostou. Každá kapka vody, která
neodteče do dešťové kanalizace, se tedy počítá. Požádal
jsem starostu Milana Samce o odpovědi na otázky, které
se dotýkají nás všech.

Pane starosto, sociálními sítěmi proběhly informace
o připravovaných projektech na zachytávání dešťové
vody a hospodaření s vodou obecně. O co konkrétně jde?
Již dlouho pozoruji, jak nám většina dešťové vody bezúčelně uniká do kanalizace nebo teče po uli-cích a bez užitku
někde mizí. Prvním projektem by mělo být svedení veškeré srážkové vody ze střech objektu I. stupně základní školy
do retenční nádrže zabudované v místě svahu za nedalekým fotbalovým hřištěm. Do této nádrže bude svedeno
i odvodnění hřiště, kde v případě silnějších srážek dochází
k odtoku vody přes Čentickou ulici dále do lesa. Zachycená voda bude používána na zavlažování fotbalového hřiště, stejně tak bude sloužit jako zásoba pro zalévání obecní
zeleně.
Uvažujeme také o budově druhého stupně školy a mateřské školky v Lišické, kde bychom chtěli vodu použít na
zavlažování školní zeleně. Chceme tak jít příkladem naší
mladé generaci, která názorně uvidí, jak lze efektivně s vodou hospodařit. Samozřejmě bychom rádi pokračovali
i v dalších místech, která by byla pro podobné projekty
vhodná.
Ve všech případech je nyní k závlaze využívána pitná voda,
která bude stále dražší a vzácnější. Městská část tak současně ušetří nemalé finanční prostředky, které tak mohou
být uvolněny třeba na další výsadbu zeleně.
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Za jak dlouho by se zmiňované nádrže mohly postavit?
Na těchto opatřeních pracujeme již od minulého roku,
momentálně zpracováváme analýzu efektivnosti navrhovaných řešení v jednotlivých místech. Následně připravíme projektovou dokumentaci a po schválení přistoupíme
k co nejrychlejší realizaci. Pokud vše půjde dobře a nenarazíme na nějaké úřední obstrukce, pak věřím, že první
projekt postavíme ještě letos. Jsem přesvědčen, že tuto
věc přece musí každý rozumně uvažující jedinec podpořit.
Jakým způsobem to bude financované?
Finanční otázka nás při realizaci projektů, které máme pro
Újezd připraveny, vždy omezuje nejvíc. V tomto konkrétním případě se bude jednat o využití dotačního programu
na boj se suchem se spoluúčastí městské části. Náklady
pro městskou část by se měly pohybovat v řádu statisíců
korun.
Vodní hospodaření má i souvislost s úpravami veřejného prostoru. Jaké jsou plány ohledně dalšího rozvoje zeleně v Újezdě?
V souvislosti s eliminací negativních dopadů stavby přeložky I/12 jsme požádali magistrát o 130 stromů včetně
zavlažovacích vaků. Stromy plánujeme vysadit na pozemky naší městské části v západní části sídliště Rohožník.
Výsadba zeleně v naší MČ je jednou z priorit a bereme ji
naprosto vážně a zodpovědně. Snaha pečovat o stromy
a zeleň je ostatně patrná nejen v kácení nebezpečných či
nemocných dřevin, ale především v plnění plánů výsadby.
Pokud by Praha nevěděla, kam se stromy, my si je rádi
vezmeme. I když mnoho míst není vhodných kvůli uloženým sítím, tak máme místa, která chceme zazelenit a budou tvořit součást místního ekosystému.
Děkuji Vám za rozhovor.
Michal Hazdra

Studna mívala hodnotu jako vlastní dům
Hydrogeolog Ladislav Bíža se dlouhodobě zabývá problematikou vodních zdrojů. Pracoval jako vedoucí odboru ochrany vod České inspekce životního prostředí, je
soudním znalcem v oboru ochrany přírody, těžby a vodního hospodářství. „V Bavorsku jsem slyšel, že každý zemědělec, který by znečistil zdroj podzemní vody na svém
pozemku, by v obci neobstál a asi by musel odejít,“ říká
v rozhovoru pro ÚZ.

Jak hodnotíte zprávy, podle nichž žijeme v době klimatické změny, která bude znamenat čím dál větší sucho?
Zpráv o klimatické změně je mnoho, bohužel jsou akcentovány pouze ty, které předpovídají, že se zvýší průměrná
teplota, bude sucho, méně vodních srážek. Vyšší teplota
vzduchu bude také znamenat tání horských i pevninských
ledovců, hladina moří se bude zvyšovat. Bohužel zprávy
o poklesu teplot, ochlazení, příchod malé doby ledové, které byly zmiňovány ještě v 90. letech, jsou odsunuty z pozornosti médií. Vědecky podložené jiné názory o klimatické
změně nezveřejňují ani média, ani odborné časopisy.
Je důležité uvědomit si, že klimatická změna a počasí nejsou v přímé úměře. Jsem přesvědčen, že sedmiletý cyklus je základem běhu počasí, odpovídají tomu pranostiky
i biblický příběh o sedmi letech hojnosti a sedmi letech
hladu.
Mnoho vesnic hned za hranicí Prahy čerpá vodu z lokálních zdrojů. Neměly by se tyto zdroje přísněji chránit - třeba s ohledem na extenzivní zemědělství?
Každý, kdo má na svém pozemku domovní studnu, by si ji
měl chránit a zachovat i poté, co jsou domácnosti připojeny na veřejný vodovod. V minulosti měla studna stejnou
hodnotu jako vlastní dům, voda byla a je vždy vzácná. Z toho také vycházel vztah k tomuto vodnímu dílu a zajímavé
bylo, že na venkově byly velmi často studny blízko hnojiště, přesto byla voda pitná. Ukázalo se totiž, že dno hnojišť
bylo pokryto až metrovou vrstvou jílu.
Některé obce mají veřejný vodovod a podzemní voda je
čerpána z kopaných či vrtaných studní, které jsou na kata-

strálním území obce. Každý takový zdroj musí mít ochranné pásmo. První je víceméně ochranou vodního díla, je
oplocené, vyjmuté z půdního fondu, nechrání proti kontaminaci. Velikost druhého ochranného pásma vychází
z hydrogeologických a dalších podmínek. Většina území,
na kterém se vsakuje srážková voda, je zemědělsky obhospodařována, a kvalita vody je ovlivňována.
Podle mě se málo pro ochranu využívá takzvaná kontrola
podmíněnosti (cross compliance), ve které je mimo jiné
stanovena řada podmínek na udržení dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Neplnění znamená pro zemědělce snížení, respektive odejmutí dotací.
A každý zemědělec je háklivý na snížení dotací. Co v této směrnici chybí, je požadavek na dodržování morálky.
Na počátku 90. let jsem v Bavorsku slyšel, že každý zemědělec, který by znečistil zdroj podzemní vody na svém pozemku, by v obci neobstál a asi by musel odejít.
Vyschlé nebo skoro prázdné studně jsou leckde realitou. Lze z toho vyvozovat, že zásoby podzemní vody se
skutečně tenčí?
Vody je stále stejně, podmínky pro její čerpání jsou
velmi rozdílné. Dříve byly studny hloubeny dva až tři
metry pod naraženou hladinu a v celé obci byly studny stejně hluboké, vzájemně se neovlivňovaly. Ano,
k poklesu hladiny vždy docházelo v závislosti na odebíraném množství a na srážkách. Potřeba vody v běžné
domácnosti se v posledních letech zvýšila a nedostatek vody se řeší vrtanými studnami, které nárazovým
čerpáním snižují hladinu v mělčích studnách. Ne vždy
za vše může sucho.
Jaká opatření by podle vás mohl každý z nás udělat,
aby se s vodou lépe hospodařilo?
Dát obecné doporučení je těžké. Každý žijeme v různých
podmínkách, domku se zahradou, v městské zástavbě,
na sídlišti. Pro hodně lidí bylo rozhodující enormní zvýšení
ceny vody, hodně záleží na výchově a chování rodiny.
Blahoslav Hruška
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Kam za sportem i odpočinkem

Trávíte rádi svůj čas aktivně a nejste si jisti, jaké sportovní vyžití pod širým nebem Újezd nabízí?
Podívejte se na možnosti využití některých našich areálů.

SPORTOVNÍ AREÁL KÁCOVSKÁ/VELETOVSKÁ
Celý areál prochází změnami, které
ještě budou pokračovat. Cílem je co
možná nejširší sportovní využití.
Otevírací doba: každý den od 8 do
20 hod., vstup do areálu je volný, tenisové kurty jsou oplocené a placené,
multifunkční a volejbalové hřiště je
zdarma.
Tenisový areál provozuje TK TOLA s.r.o,
cena jedné hodiny je 150 Kč a rezervace se provádí na telefonu 730 380 800.
Více na www.tenisujezd.cz. K dispozici
jsou 4 antukové kurty závodních parametrů s umělými lajnami. Veřejnost
má přístup na kurt č. 2 po celou dobu

provozní doby sportoviště. TK KOLA
nabízí tréninky i kurzy, více na www.
tktola.cz.
Zázemím je nově otevřené bistro
U kurtů, které nyní nabízí prodej
občerstvení a příjemné posezení pro
všechny věkové kategorie.
Multifunkční hřiště s umělým povrchem nabízí plochu na nohejbal, volejbal, florbal, footsal, a tenis. Hřiště má
samostatný vchod z ulice Veletovské
je oploceno 3,5m vysokými sloupy,
ohrazeno zachytávači sítí a vybaveno
uživatelsky velmi příjemným umělým
trávníkem, bránami, síťovými sloupky
a sítí. Přístup je volný a neplatí se žádné vstupné.
Volejbalový antukový kurt: svou
velikostí a plným vybavením pro výkonnostní sport je určený jak pro
tréninkovou činnost, tak i pro zápasy
a turnaje ve všech kategoriích. Kurt je
oplocen třímetrovým drátěným hrazením.
Provozní
doba
volejbalového
hřiště je stejná jako v celém areálu
(8-20 hod.), areál pravidelně 3x týdně
využívá volejbalový klub SK JOKY a to
v pondělí v 16:30 až 20 hod., ve středu
a pátek od 15:30 do 20 hod. Čas se
může měnit v závislosti na počasí. Na

kurtech je nutné po každém využití
hřiště upravit plochu do původního
stavu, nářadí pro úpravu povrchu
(košťata, síťovačky) je k zapůjčení
u správce TK Tola. Vstup na kurt je
volný, bez poplatků.
Workautové hřiště: kombinovaný
fitness park s měkčenou dopadovou
plochou značky RWL 13, který zahrnuje jeden hlavní workoutový prvek
spolu s různými neméně důležitými
doplňky tak, aby spolu poskytly maximální požitek ze cvičení. Součástí prvku je několik hrazd v různých výškách,
bradla, workoutová lavice a infotabule s přehledným návštěvním řádem a
návodem ke cvičení.
Občerstvení a WC: součástí areálu
je budova se zázemím, kde najdete
sprchy, dámské a pánské WC a oddělenou část rychlého občerstvení se
samostatným vchodem a příjemným
posezením.
Na výstavbu volejbalového hřiště obdržela MČ Praha 21 účelovou investiční dotaci MHMP do oblasti sportu ve
výši 1 mil.
MČ Praha 21 má i nadále v plánu celý
areál dále rozšiřovat, v nejbližší době
přibude parkoviště pro návštěvníky
a pískoviště s houpadlem pro ty nejmenší návštěvníky.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ V ČENTICKÉ
Soubor čtyř hřišť se samostatnými
veřejnými záchody a zastřešenou
částí s lavicemi a stoly pro odpočinek. Areál je vybaven dvěma veřejnými pítky s pitnou vodou.
Otevírací doba: 1. 4. – 30. 5., 1. 9. –
31. 10 od 9 do 20 hod., 1. 6. – 31. 8.
od 9 – 21 hod., 1. 11. – 31. 3. zavřeno
(v závislosti na klimatických podmínkách může provozovatel provozní
dobu upravit), za provoz odpovídá
správce.
Multifunkční kurty - dva kurty s
umělým trávníkem. Kurty jsou určeny pro volejbal, basketbal, nohejbal
a tenis. Součástí kurtů jsou sloupky
a sítě, které jsou zde umístěny stabilně, pro basket je nutné středové
sloupky demontovat.
Dětské hřiště je osazeno dvěma
prolézacími prvky se skluzavkou, balančním prvkem „Krokodýl“, jednou
dvojhoupačkou závěsnou, jednou
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houpačkou vahadlovou, prolézačkou, kolotočem a zastíněným pískovištěm.
Skatepark je bezesporu největším
lákadlem sportoviště. Nový betonový skatepark leží v části, kde dříve stála nevyužívaná dirtová dráha.
Návrhu se zúčastnili sami uživatelé,

do celého projektu byly zapracovány jejich podněty a připomínky. Na
ploše větší než 100 m2 tak vznikl moderní betonový skatepark vytvořený
dle požadavků uživatelů se spoustou
překážek a malou bazénovou vanou
určený pro jízdu na skatu, koloběžce,
in-line bruslích a kole.

Dopravní hřiště: na místě starého
skateparku se nám uvolnila betonová plocha 30x20 m, kterou jsme
chtěli zachovat na pořádání akcí
MČ. Dopravní hřiště s mobilními
značkami tak bylo dokonalou volbou, jak plochu využít a zároveň
zachovat volné místo pro pořádání
kulturních akcí. Hřiště jsme vybudovali ve spolupráci s Besipem, který

podle našich požadavků vytvořit
funkční návrh, odpovídající všem
platným dopravním předpisům. Děti tak mají možnost si bezpečně vyzkoušet, jak se správně chovat.
Ve všední dny do 15 hod. mají na
užívání hřiště přednostní právo
školky, školy a školní družiny z naší
a okolních obcí, jinak je volně přístupné veřejnosti.

VOLNOČASOVÝ AREÁL NA ROHOŽNÍKU
V ul. Žlebské se nachází volnočasový
areál, který postupně rozšiřujeme.
Jde o kombinovaný areál, ve kterém
najdete něco pro každou věkovou
kategorii. Vstup do areálu je zdarma.
Rákosníčkovo hřiště v soutěži od
obchodního řetězce Lidl vyhráli naši občané a MČ Praha 21 se stará o
jeho údržbu a bezpečnost. Najdete
tu houpačky, prolézačky, pískoviště,
domeček a věž s hrami na písek. Hřiště je oploceno, uvnitř jsou lavičky
pro doprovod dětí.
Fitpark: vedle Rákosníčkova hřiště
je umístěno 6 protahovacích prvků

firmy Colmex. Na hřišti najdete elipsovité zařízení, které zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a
zlepšuje ohebnost kloubů, stroj na
procvičování a uvolnění svalů pasu
a zad, lavici na sedy lehy atd. Hřiště
je vhodné na protažení před podáním většího výkonu nebo jen tak na
uvolnění a protažení svalstva.
Streetball: jedná se o betonovou
plochu s nakreslenými lajnami o
velikosti poloviny basketbalového
hřiště a nerezový streetballový koš.
Hřiště je určeno výhradně pro streetball nebo tréning basketbalu.

Veřejné griloviště: relaxační místo s
grilem, je perfektní pro rodinné pikniky a setkávání s přáteli a sousedy.
Celé griloviště je koncipováno jako
jeden velký betonový monolit, kde
jsou okolo kruhového grilu umístěny lavice s příjemnými dřevěnými
sedáky. Velkou přidanou hodnotu
celého místa tvoří blízkost Rákosníčkova hřiště, které je na dohled.
Můžete tak své ratolesti bez obav
pustit na hřiště, zatímco vy si budete užívat příjemné odpoledne s
přáteli. Platí zde pravidlo „kdo dřív
přijde, ten dřív griluje“.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ NA BLATOVÉ
Provozovatel je FK Újezd nad Lesy. Najdete tu multifunkční hřiště
pro volejbal, nohejbal, florbal a footsal pro tréninky členů fotbalového
klubu. Po dohodě s městkou částí
může v dopoledních hodinách hřiště využívat škola anebo školky zřizované MČ Praha 21.

Ostatní veřejnost si může hřiště
pronajmout a zarezervovat u správce objektu, a to v pondělí až pátek
od 14 do 16 hod. o víkendech od 10
do 16 hod. Zdarma pro rodiče a mládež s bydlištěm v Újezdě nad Lesy,
ostatní 1 hodina 400 Kč, s osvětlením 550 Kč.

Na všech hřištích a sportovištích MČ
Praha 21 platí platné provozní řády
a návody k užívání, které jsou umístěny na dobře viditelných místech. Při
nedodržování řádu nebo neuposlechnutí pokynů správce objektu může
být návštěvník z hřiště vykázán.
Blahoslav Hruška
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Kam k vodě

Léto a koupání patří neoddělitelně k sobě.
Újezd sice žádnou vodní plochou vhodnou
ke koupání nedisponuje, ale v blízkosti
jsou tři osvědčená místa, která stojí za návštěvu.

Úvaly
Koupaliště

Adresa: Horova 1282, Úvaly
Otevírací doba: Po-Pá 10-20 hod., So-Ne 9-20
hod.
Vstupné: dospělí 120 Kč, studenti 80 Kč, děti
70 Kč (do 100 cm zdarma), slevy pro rodiny,
vstup po 16. hod. a permanentky
Web: www.koupaliste-uvaly0.webnode.cz/,
tel. 603 293 099
Loni otevřené koupaliště se stalo hitem sezóny nejen pro obyvatele Úval a okolí, ale i pro
mnohé návštěvníky z „velké“ Prahy. Dětský
bazén, „olympijská“ padesátka pro dospělé,
kvalitní trávník, cvičení a masáže a v neposlední řadě občerstvení s výčepem, barem
i grilem - to vše se stalo lákadlem. Pokud jedete autem, nezapomeňte zaparkovat na
vyznačeném parkovišti, kam se dostanete
z ulice Jirenské. Je to jen pět minut chůze od
koupaliště. V okolních ulicích platí zákaz stání.
Na kole se lze pohodlně dostat až ke kasám.

Klánovice
Koupaliště

Adresa: V Jehličině 391, Praha 21-Klánovice
Otevírací doba: Po-Pá 10-19 hod, So-Ne 9-19
hod.
Vstupné: dospělí celodenní 130 Kč, studenti
a děti do 150 cm 80 Kč (do 100 cm zdarma),
slevy pro rodiny, vstup po 16. hod, prodej
permanentek
Web: www.koupalisteklanovice.cz,
tel. 774 553 542
Stejně jako loni na vás čekají dva bazény
(25x10 m a 15x10 m), rozlohou ne příliš velké,
ale udržované ležení na trávě (když budete
mít štětí, pak i lehátko u bazénu), nechybí ani
stánek s občerstvením (na čepu je pivo Pernštejn). Pro děti jsou připraveny trampolíny,
dvě dětská hřiště nebo houpačky, zahrajete
si tu ping-pong nebo minigolf, a také plážový
volejbal. Pokud jedete autem, sledujte dobře
značky. V prostoru otočky busu je zákaz stání
a klánovická Městská policie tu pokutuje.

Říčany
Koupaliště Jureček

Adresa: Ke Koupališti 231, Říčany
Otevírací doba: Po-Ne, 8-22 hod.
Vstupné: Dospělí 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč,
do 6 let zdarma
Kontakt: www.jurecek-ricany.cz,
tel. 323 607 186
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Přírodní koupaliště na okraji Říčan s prvorepublikovou tradicí funguje již
13. sezónu. Jsou tu k dispozici převlékací kabiny, travnatá pláž, dětské
hřiště, venkovní stolní tenis a hřiště na plážový volejbal. Nechybí kiosek
s občerstvením, těsně u vchodu je i stylová restaurace.
Blahoslav Hruška

K sousedům na diskgolf (a ještě dále)
Chcete vyrazit na nenáročný půldenní výlet a užít si přitom
trochu sportu, občerstvit se a poučit se něco o historii? Nabízíme ideální tip v okolí. Nejlépe výlet zvládnete na kole,
v pohodě ho lze ale absolvovat pěšky. A vzhledem k trase,
která měří 11 kilometrů (měřeno z centra Újezda), je vhodný i pro děti.
Postranními ulicemi dojedeme k čističce odpadních vod na
Blatově a pokračujeme po stezce podél trati do Běchovic.

Tady u obecního rybníka (mimochodem tu loni běchovičtí postavili molo jako stvořené pro odpočinek) překonáme
silnici, podjedeme pod tratí a vlevo pokračujeme do lesoparku. Zahrát si tu lze diskgolf, pravidla i plánek hřiště je
umístěn naproti schodům na nástupiště žel. stanice Běchovice-střed. Nezapomeňte si ale vlastní frisbee disk – čím
větší průměr, tím stabilnější let (chce to ovšem zase více
zkušeností). Z lesoparku pokračujeme po značené cyklotrase A 259 po mostku přes Pražský okruh, odkud sjedeme k
Počernickému rybníku. Tady se nabízí zastávka v Počernickém pivovaru.
Odtud vyrazíme po stezce A 25 k hostavickému zámku, který
mimochodem v roce 1935 zakoupil podnikatel Tomáš Baťa,
když na okraji Prahy plánoval jednu ze svých fabrik. Ta sice
nikdy nevznikla, nedaleko odtud ale stojí jiná pozoruhodná
architektura, navíc postavená z akátového dřeva – rozhledna Doubravka od architekta Martina Rajniše. Odsud se po
pěšině vrátíme na cyklostezku, která nás dovede na nádraží
Praha-Kyje. Pohodlný návrat zajistí vlak do Klánovic.
Blahoslav Hruška

Od nádraží po značených cestách

Nechce se vám z nádraží jezdit autem
nebo autobusem? Co takhle místo toho
jít pěšky nebo jet na kole lesem. Červená trasa vede na Blatov i Vidrholec, kde
po žluté se na sídliště Rohožník hravě
dostanete. To jsou dvě cesty, které vedou pouze lesy. Další z tras do Újezda
je po zelené turistické trase k hlavní,
kde buď můžeme spolu s cyklotrasou

po chodníku do Újezda podél silnice,
nebo ji opatrně přejít, pokračovat kousek po zelené a za chvilku doprava neznačenou pěšinou dojít do obce.
Cest a cestiček je v lese hodně, jen některé jsou ale Klubem českých turistů
(KČT) proznačené.
Velmi zajímavé jsou i cesty naučné,
o ně se starají zřizovatelé. V mapě jsou

pak označené čerchovaně a nemusí být
nutně v terénu proznačené. Je tedy jen
a jen na vás, kterou z cest si vyberete.
Níže naleznete kopii značených a neznačených cest použitou z portálu Mapy.cz, jediný správný mapový podklad s
vyznačenými značenými trasami KČT je
na nejnovějším vydání mapy KČT č. 37
Klára Zezulová
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KULTURA

Nové
knihy
PRO DOSPĚLÉ
 Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč 2.
 Jiří Hájíček – Plachetnice na vinětách

Startuje nový ročník akademie
Na „nultém“ setkání akademiků (sešlo se nás překvapivě 31 + dr. Pavel
Taussig), jsme s velkou nadějí a těšením přijali možnost začít od září.
Cyklus „Oslava výročí narozenin mistrů Jiřího Voskovce a Jana Wericha“
startuje 7. září a půjde-li všechno podle plánu, zakončíme sérii přednášek
26. října. (Státní svátek 28. 9. můžeme nejdříve nahradit až ve čtvrtek
1. října). Tradičně se budeme scházet v Domě dětí a mládeže, každé pondělí od 10 hod. Přihlášky budou od půlky srpna na podatelně Úřadu MČ
(pokud jste ji už neodevzdali na březnovou výzvu).
Petr Mach

 Radka Třeštíková – Foukneš do pěny
 Michal Viewegh – Převážně zdvořilý
Leopold
 Barbara Nesvadbová – Iluze
 František Niedl – Já, rytíř
 Shari Lapena – Jeden z nás
 Anne Jacobsová – Kavárna u Anděla
 Fredrik Backman – Úzkosti a jejich
lidé
 Rebecca Gablé – Cizí královna
 Alexandra Potter – Zpovědi trosky po
čtyřicítce
 Jojo Moyesová – Schovej mě v dešti

Výstavy v Újezdském muzeu
V závěru léta a na podzim se můžete těšit na následující akce
Újezdského muzea:
4. 9. – 7. 10.
30 let obnovení KČT
- aneb Turistika nuda není, těšíme se na chození
17. 10. – 18. 11.
75. výročí konce 2. svět. války, oběti politických procesů 50. let (odložená výstava z května 2020)
25. 11. – 1/2021
Bible hlaholská (k Roku bible), výročí českých buditelů

 Robert Šlachta – Třicet let pod
přísahou
 Radkin Honzák – Jak přežít léčení
 Martin Vopěnka – Přežít civilizaci
 Tereza Boučková – Bhútán, má láska
 Kate Allinsonová – Špetka chuti
 Vladimír Soukup – Špalíček výletů: To
nejlepší
 Ladislav Hanousek – Maminko, není
mi dobře

PRO DĚTI
 Jaroslav Němeček – Čtyřlístek a
kouzelný klobouk
 Rachel Russellová – Deník Mimoňky
14.
 Francesca Simonová – Darebák
David: Hurá do oblak!
 Andy Rowski – Nejhorší večírek tvého
života
 Michal Široký – Medvěd Wrr
 Jan Lebeda – Medovníček, Medulka a
Medulínek
 Petra Vernerová – Zachraňte
kocourka Míšu
Tel. číslo do knihovny je 281 012 956.
Pavla Jakubcová a Jitka Kašparová
knihovnice
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HISTORIE

Z novější historie Újezda
Na pokračování nabízíme čtenářům ÚZ pohled na historii Újezda,
který zpracovala naše obecní
kronikářka Marie Tomaidesová.
V tomto díle se dočtete o 20. století v Újezdě, příště nabídneme navazující vyprávění dotažené až do
současnosti.

V roce 1909 si občané vymohli zřízení
místního výboru s vlastním starostou,
tím se stal Josef Bartoš. O rok později
bylo provedeno sčítání lidu. Újezd měl
71 domů a 289 obyvatel, Blatov 14 domů a 50 obyvatel. Škvárují a válcují se
silnice, některé cesty, sázejí se ovocné
stromy podél cest, upravují se škarpy.
V letech 1913-1914 byl starostou pan
Josef Paroubek, pro období 1914-1918
opět zvolen pan Josef Bartoš.
V letech 1919-1931 starostoval Antonín Smolík. Samostatná obec Újezd
nad Lesy vzniká 14. 8. 1921. Zvolena
první finanční komise. Zakoupena
osadní náves Blatov od Lichtenštejnské správy. Zřízena katastrální hranice mezi Sibřinou a Újezdem. Na Blatově se upravuje náves, v roce 1923
postavena tamtéž studna, o rok
později vysázeny ovocné stromy.
Vznikají orientační tabule ulic. Státní
pozemkový úřad přidělil pruh lesních pozemků na stavbu rodinných
domků. Postavena kůlna pro obecní
stříkačku. Byly provedeny pozemní
práce pro zřízení obecní nádrže a její
používání jako koupaliště, postaveny
kabiny. Schválen projekt elektrifikace,
obec si na ni půjčuje 300 tis. korun.
Újezd dostává konečnou katastrální
podobu. 1929: na veřejné osvětlení je
zapojeno 54 lamp. Začíná se opravovat státní silnice. Podle nového sčítání lidu z roku 1930 má Újezd 195 domů a 1234 obyvatel. Blatov 76 domů
a 434 obyvatel.
1931-1947: starostou byl Jan Kylar.
Za souhlasu Lichtenštejnské správy
byla v roce 1932 vybudována lesní
cesta z Blatova k železniční zastávce
v Klánovicích. Za 4 měsíce byla o dva
roky později postavena základní škola. V letech 1935-1938 dokončena
elektrifikace obce. Zakoupen pozemek na stavbu obecního domu. Kolem školního pozemku zřízeny zídky
a podezdívky. Obec zřídila sportovní
hřiště. Provedla úpravu a opravu zanedbaných komunikací. 1937: zřízen
chodník od křižovatky k nádraží v Klá-

16

Předposlední průvod k 1. máji se konal v roce 1988.

novicích. Zřízen poštovní úřad v čp 66
na tehdejší Pražské třídě (dnes Starokolínská). V roce 1938 byla zkolaudována nově postavená čekárna
na nádraží v Klánovicích na újezdské
straně. Zkolaudován nový obecní
dům, slouží dodnes. Postaven pomník TGM. V Újezdě bylo 368 domů
a 1883 obyvatel. Projekty, které byly
plánovány zastavila okupace. V roce
1941 založen místní hřbitov. Rok po
válce postaven pomník a čestné hroby občanům, kteří položili své životy
za květnové revoluce r. 1945.

VE ZNAMENÍ „AKCE Z“
V letech 1948-1990 se ve funkci předsedy MNV (Místní národní výbor) vystřídalo 11 našich občanů. Roku 1949
postavena MŠ v Lomecké ulici. Zřízena MŠ na Starokolínské ulici čp. 132.
První číslo Újezdského zpravodaje vychází roku 1953. Většina prací
se prováděla v „AKCI Z“ za pomoci
občanů. Byly provedeny tyto akce:
chodník u státní silnice směrem ke
kinu, úprava vedlejších veřejných cest
(škvárování), zatrubnění některých
příkopů podél cest, přestavba sálu
kina, výstavba kravína v JZD a drůbežárny, zhotovení ochranného zábradlí na křižovatce, opravy veřejného
osvětlení, zřízen urnový háj na hřbitově, elektrifikace východní části obce.
U Masarykovy školy byla postavena
školní kuchyně s nástavbou pro dvě
třídy (v akci Z odpracováno 2475 hodin). Prováděla se generální oprava
veřejného osvětlení. Na Blatově dokončena autobusová čekárna.

1960-1964: upravovaly se komunikace. Zřizovaly se jímky na kanalizaci. Byla postavena autobusová zastávka na
plácku. Veřejné osvětlení bylo rozšířeno o 22 nových svítilen. Dokončila se
hrubá stavba vodní nádrže na Blatově.
Opravoval se sál „Na Křižovatce“.
1965-1971: byla postavena nová trafostanice u školy. Podle záznamů
v kronikách se většinou dělaly opravy
cest a drobné údržby.
1972: pokračují práce na stavbě kanalizace, velkou většinu pomocných
prací si zajišťují sami občané v akci Z.
Je zahájena stavba kanalizačního sběrače Rohožník- Blatov.

JEDNA MINERÁLKA DENNĚ
V roce 1973 se zastupitelstvo potýká
s řadou problémů: neutěšený stav vedlejších ulic a chodníků včetně jejich
osvětlení, nedostatečné služby a malá kapacita mateřských škol. Částečně se zlepšilo zásobování základními
potravinami. Vázne zásobování minerálními vodami, pro kojence se vydává 1 láhev Idy nebo Mattoni na den.
Řeší se problémy s pitnou vodou,
stále se studny zaváží cisternami do
škol, hostinců, holičství a dalších míst.
Na hřbitově se opravila márnice a bylo vybudováno kolumbárium. V červnu je otevřena nová samoobsluha
potravin „Pramen“ na křižovatce, na
místě dnešní prodejny Lidl.
V roce 1974 byla zkolaudována hasičská zbrojnice v dnešní Staroújezdské
ulici. O rok později zahájena výstavba nového sídliště (Rohožník) na východním okraji obce. V červenci roku

1976 byl zřízen veřejný telefonní automat vedle prodejny Jednoty nyní
(Lidl). Fungoval na 25 haléřové mince.
Od Říčan byla vybudována vysokotlaká přípojka zemního plynu pro rohožnickou kotelnu a vodovodní přivaděč
z Jiren pro Rohožník. Proběhlo přejmenování našich ulic.
1977: autobusy ČSAD mají nově zastávku u Mototechny v Praze na Jarově.
1978: na Blatově se staví čistička odpadních vod. V roce 1979 byla otevřena mateřská škola v Lišické ulici pro
120 dětí. Občané na školce odpracovali v akci „Z“ celkem 3464 hodin.
29. prosince byl Újezd začleněn do
systému pražské hromadné dopravy. Začaly jezdit dvě linky Dopravního
podniku, linka 250 (Rohožnická-Spojovací) a 251 (Klánovice-Koloděje).
V roce 1980 byla zahájena 1. etapa plynofikace od regulační stanice na Rohožníku. Do systému MHD přibyly další
linky. Linka číslo 261 (Spojovací-Klánovice), 262 (Nádraží Čakovice-Běchovice-Újezd nad Lesy-Klánovice) a 269
jedoucí také z Čakovic, ale do zastávky
Rohožnická. Začíná osidlování sídliště
Rohožník. Zatím je předáno 300 bytových jednotek, protože provizorní čistička odpadních vod nemá ještě plnou
kapacitu. TJ Sokol - tenisový oddíl buduje svépomocí za finanční účasti MNV
tenisové kurty. Dokončeno v roce 1983.
V únoru roku 1982 je otevřena Mateřská škola Rohožník, pro děti zaměstnanců ČSD a ministerstva vnitra. O rok
později panuje naprostý nedostatek
ovoce, zeleniny a vajec. 1984: bylo
rozhodnuto o výstavbě nové šestnáctitřídní školy v Polesné ulici se dvěma
tělocvičnami. Oslavili jsme 60 let kopané v Újezdě. Naše ZŠ slaví 50. výročí založení školy (1934). 1985: Stavba
školy v Polesné ulici se odkládá.1986:
Přetrvávají problémy se zásobováním.
Část obce se začíná připojovat na blatovskou čističku.1987: Konečně se začíná stavět škola v Polesné. Po mnoha
letech se opět do Újezda vrátil populární „Závod míru“ v trase Praha, Berlín,
Varšava. Peloton projel vyzdobenou
obcí.1988: Kritická situace v zásobování vodou má výhled na zlepšení. Byla
zahájena výstavba vodovodního přivaděče z Jahodnice do Újezda a Klánovic.
Jsou také zahájeny práce na vodovodním přivaděči z Rohožníku na Blatov.
V roce 1989 skončila komunistická
éra. Bez ozbrojeného střetnutí se KSČ
podrobila obrovské vůli národa. Velká většina našich občanů se účastnila
demonstrací na Václavském náměstí.

Z výstavby Masarykovy základní školy.

V prosinci vzniká Občanské fórum na
Blatově. Na základě Ústavního zákona ze dne 23. ledna 1990, o odvolávání a volbě nových poslanců, bylo
zvoleno 20 nových poslanců.

PRVNÍ PC NA ÚŘADĚ
Předsedou MNV byl zvolen Antonín
Staněk, čtyřicetiletý výpravčí ČSD.
V únoru obnovuje svoji činnost Junák, několikrát zakázaný. Vázne zásobování, v prodejnách je nedostatek
základních potravin. Volby do Místního zastupitelstva se uskutečnily
24. 11. 1990. Starostou obce byl zvolen Lubor Pavlíček za OF. V roce 1991
proběhlo celostátní sčítání lidí, domů
a bytů. V tomto roce máme 6147 obyvatel. Místní úřad objednává první
počítač: cena 62 250 Kč. Zahrádkáři
slavili 45 let od založení tehdejší „Jednoty zahrádkářů“. 27. srpna byla slavnostně otevřena nová škola v Polesné
ulici. 1992: pro Újezd nad Lesy byla při
projednávání rozpočtu hl. m. Prahy určena částka 18 480 tisíc korun, pro dokončení současných a zahájení nových
investičních akcí. Od 1. července zahajuje v Lomecké ulici činnost stavební
úřad a matrika pro Újezd, Běchovice,
Klánovice a Koloděje.V dubnu 1993
zahajuje svoji činnost živnostenský
odbor, o rok později je zřízen odbor
sociálních věcí a také finanční odbor.
V lednu byl ukončen provoz kina. Byla
zahájena rozsáhlá rekonstrukce bývalých jeslí na Rohožníku, na zdravotní
středisko.Ve říjnu oslavil fotbalový
klub 70. let svého založení.
Po listopadových volbách byl zvolen
starostou Mgr. Miroslav Šorejs.
1995: Začátkem roku bylo na Rohož-

níku otevřeno Středisko osobní hygieny. Újezdští skauti slavili v lednu
50. výročí založení. V květnu jsme si
připomínali různými akcemi 50. výročí od konce války.
1996: byla dokončena II. etapa kanalizace v některých plánovaných
ulicích. Přetrvávají problémy s plánovanou výstavbou obchodního a bytového centra v oblasti „Lípa“ (dnes
Lidl). V jedné části MŠ Sedmikráska je
v květnu zřízeno soukromé gymnázium „Orbis Pictus“. V rámci privatizace je uzavřena lékárna na křižovatce.
Prvním čestným občanem Újezda se
stal 12.května pan Stanislav Kraus.
1997: Pokračuje další etapa kanalizace.1998: Bylo vydáno stavební povolení k výstavbě 105 řadových domků
v lokalitě „Na Božkovně“. V dubnu
je zahájeno pravidelné přistavování
kontejnerů na odvoz velkoobjemového odpadu z domácností.
1999: Starostou obce byl zvolen Jan
Slezák. Rada vyslovila souhlas s investičním záměrem – výstavba Penny marketu. Začíná rekonstrukce
prostor v Lišické ulici pro služebnu
Policie ČR. Podařilo se dohodnout
s Firmou ROPID posunutí konečné
stanice autobusu na stanici metra
Palmovka. Zahájena výměna oken na
sídlišti Rohožník. Je vydáno stavební
povolení k budování kanalizace na
Blatově a dokončení již započatých
ulic, na které se podařila získat částku
96 mil. korun, rozložených na čerpání v letech 2000-2002. V červenci byla
zahájena rekonstrukce původní školní budovy a její novou dostavbu, na
kterou obec získala 18 mil. korun.
Marie Tomaidesová
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LIDÉ
S panem Danielem Takáčem připravujeme rozhovor
již delší dobu. Protože byl ale v době koronavirové krize plně nasazen a „neslezl z obrazovky“, sešli jsme se
nad otázkami až minulý měsíc.

Moderování mě baví,
jinak bych to nedělal

Pane Takáči, jste promovaný elektroinženýr. Jak jste
se od tohoto technického oboru dostal do rozhlasu
a později televize?
Díky náhodě a možná i troše přidrzlé odvahy ... Moji známí
„někde v rádiu“ slyšeli, že rozhlas hledá nové pracovníky.
A protože věděli, že už na střední jsem dělal studentské
rádio, řekli mi o tom. Přijel jsem tedy na Vinohradskou 12,
objednal se u šéfredaktora a chtěl se stát moderátorem.
Takhle rychle a jednoduše to samozřejmě nešlo. Začínal
jsem s nošením papírů a zvukových pásů po budově. Pak
poměrně rychle přibyly první zpravodajské reportáže
a posléze i zpravodajství z dnešní Poslanecké sněmovny
(tehdy České národní rady) a vlády. Taky docela rychle
i moderování. Musím říct, že mě rozhlas okamžitě pohltil
a poměrně brzo bylo jasné, že u novinařiny a moderování
zůstanu. Školu jsem ale vzdát nechtěl, muselo se to tedy
nějak zkombinovat. A asi se to povedlo.
No a pokud jde o televizi, bylo to vlastně podobné. Vznikající první soukromá televize Premiéra TV a nabídka tehdejšího ředitele Jiřího Mejstříka, jestli to nechci zkusit. Chtěl
jsem …
V Českém rozhlase jste pracoval jako moderátor
a později redaktor Radiožurnálu. Jaký je rozdíl mezi
těmito dvěma rolemi?
Jako domácí redaktor běháte po zemích českých, moravských a slezských, zjišťujete, co se děje, o čem se rozhoduje, jak lidé žijí, co dělají a předáváte informace posluchačům. V reportážích, v živých vstupech, v rozhovorech.
Já od začátku dělal hlavně politiku.
No a moderátor? To závisí na typu pořadu. Posluchače
provází částí vysílání, kterou má na starosti. Vlastně posluchače propojuje s týmem redaktorů a výsledky jejich
práce.
K moderátorské práci patří také přímé rozhovory s aktéry
dění nebo jinak zajímavými lidmi. To obnáší obsáhlou přípravu a shrnutí potřebných informací k daným tématům
i hostům.
Později jste přešel do TV Prima. Jaké pozice jste zastával tam?
Skoro se mi chce říct, že všechny. Působil jsem jako reportér, moderoval jsem hlavní zpravodajskou relaci, denní
publicistiku v pořadu K věci! i Nedělní partii. Dokonce jsem
jednou stříhal i zpravodajskou reportáž. Krátce jsem vedl
domácí redakci, byl jsem i šéfredaktorem. Stejně jsem se
ale pak vrátil „na plac“. Přišlo mi, že téhle práci dám víc
před kamerou než za ní.
Posledních 15 let Vás vídáme na obrazovkách ČT.
Je rozdíl mezi prací pro soukromou televizi a televizi
veřejnoprávní?
Podle mého žádný. Novinařina, zpravodajství, moderování je jen jedno. Cílem novináře je předat informace tak, jak
je zjistí a pochopitelně ověří. Cílem moderátora je přimět
hosta k tomu, aby co nejpřesněji, nejpravdivěji a nejvěrněji odpovídal. Není důležité, kde to děláte, ale jak to děláte.
Tím jsem se vždy řídil. A pro mě je důležité, že uplatňování
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profesních kritérií je v ČT samozřejmostí. Čímž vůbec nic
neříkám o tom, jak je to jinde, protože situaci do detailu
znám jen u nás. Ano, veřejnoprávní média mají asi daleko
větší zázemí pro práci, což je ale dáno i tím, že mají určité
zákonné povinnosti.
Jakými pořady jste v ČT prošel?
Taky toho není málo. Teď je to Interview ČT24. Rozhovor
jednoho s jedním. To je pro diváky skvělá příležitost, jak
respondenta poznat. Počet témat se každodenně liší, znamená to načíst docela dost informací a uložit si je do hlavy. Podklady na papíře mně v tom moc nepomáhají.
Dříve Události, komentáře. Vícero témat v jednom vydání,
také dost práce na přípravu. Před lety Hyde Park – tehdy
úplně nový pořad, v němž se diváci mohou hostů ptát na
cokoliv. Musím ale přiznat, že mě hodně štvaly nechutnosti, které někteří dokázali v anonymitě elektronického
prostředí našim hostům napsat. Ale asi to k tomu patří.
A pozitivní nebo věcné poznámky byly vždy naopak dost
živou vodou …
No a samozřejmě denní nepřetržité zpravodajství. To je
skvělá disciplína, kdy moderátor musí umět rychle zareagovat na něco, co se právě stalo. Co je ale velmi podstatné
– jde o práci týmovou. Bez editorů a dalších spolupracovníků by to nešlo.
Který z pořadů vám byl nebo je nejbližší?
Asi všechny … Moderovat nějaký pořad totiž nejde, pokud
vás to nebaví, otravuje, pokud je vám to proti srsti. Jsem
si jist, že by to bylo brzy vidět a vedení redakce by rychle
zasáhlo.
Na obrazovce jste byl často k vidění v době koronavirové krize. Jaká to byla práce?
No, vlastně jako jakákoliv jiná. Asi toho pro nás bylo v některých momentech o trochu víc než v běžné situaci, ale
to se stává. Na podstatě se nic nemění: přinést co nejvíc
přesných zpráv, přimět aktéry k co nejjednoznačnějším
odpovědím. To je prostě naše práce a já se jí snažím dělat,
jak nejlíp umím. A i tady platí to, co jsem říkal před chvílí
– je to práce celého týmu editorů, režisérů, kameramanů,
zvukařů, techniků, produkce a dalších lidí.
A na závěr tradiční otázka: jak se Vám žije v Újezdě?
Skvěle. Když jsem se před lety do Újezda stěhoval, lecčeho jsem se obával. Čas ale ukázal, že zbytečně. Je fajn mít
„za rohem“ les, i někteří moji známí občas přijedou a vyrazíme. Ostatně i úplně mimo Prahu se dá zmizet docela
rychle. Natrvalo by se mně ale asi z Prahy nechtělo. Jasně,
občas tady člověk nad něčím povzdychne, ale to je asi normální.
Daniel Takáč (49), Ing., absolvent ČVUT, rozhlasový a televizní moderátor a redaktor. Žije s přítelkyní, má dceru,
lyžuje, jezdí na kole, trochu bruslí…
Pavel Moudrý

LISTÁRNA
STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA MÍSTO PSANÍ OSOBNÍ ÚČAST
V pondělí 15. 6. proběhlo 9. ZMČ vyvolané zastupiteli PaS a OÚ. Nebudu se zde zabývat jeho závěry, ty lze
nalézt jinde, ale dovolím si několik
postřehů.
Svolávat ZMČ 14 dnů před řádně
ohlášeným ZMČ mi nedává smysl,
pokud cílem nebylo zviditelnit se.
Dále nerozumím, proč zastupitelé
PaS a OÚ nedodali podkladové materiály v termínu stanoveném jednacím řádem a žádali o jejich zařazení
do programu jednání dodatečně.
To považuji za vrchol amatérismu,
speciálně když jedním ze žadatelů byl p. Roušar, který byl bezmála
7 let ve vedení radnice a proceduru
stanovení programu by měl znát.
Ve frašku se proměnily interpelace
od zastupitelů z PaS. Každému členovi koalice položili stejnou otázku.
Celkem ji tedy položili 9x. To vyvolalo smích nejen u přítomných zúčastněných, ale nakonec i u zastupitelů
za PaS. Jakou mají takové interpelace cenu? A nesnižují úroveň jednání
ZMČ?
Vrcholem byl ovšem apel po opakovaných absencích se dostavivší
zastupitelky Čechové (TOP 09) na
transparentnost jednání. Slyšet slovo transparentnost od bývalé starostky, která v rozporu s právním
řádem ČR neumožnila konání referenda o zachování zdr. střediska
na Rohožníku, která nesvolala jí slíbený kulatý stůl ke kynologickému
cvičišti a která byla zodpovědná za
jednání o koupi budovy Ideal Lux
(IL) za 25 mil., k čemuž není možné
nikde dohledat žádné písemné, ani
jiné záznamy o jednání s vlastníkem
IL (viz zpráva Kontrolního výboru) je
vrchol cynismu, který je bohužel některým politikům vlastní.

V souvislosti s letošním výročím si dovolím zareagovat na příspěvek pisatele
na místním facebooku z 5. 5.2020. Píše, že „u pomníku padlých květnového
povstání v roce 1945 ani kytička, ostudou je plná pusa dobrých činů a skutků
a nikde nic“. Jestli něco v Újezdě důstojným způsobem funguje, jsou to právě
květnové a říjnové oslavy a výročí prezidenta T. G. Masaryka, stačí se podívat
do archivu ÚZ. Věnce v květnu se k pomníkům rozvážejí v den plánovaných
obecních oslav, od roku 2007 se před oslavami hlavními, pořádanými většinou v divadelním sále Masarykovy ZŠ, klade věnec k bustě pana učitele
Stanislava Krause, od roku 2015 se setkávají lidé i na místním hřbitově u hrobů padlých a věnec se pokládá před vzpomínkou na statečné padlé muže.
Možná nebyly věnce u všech pomníků 5. 5. v ranních hodinách. Je čas tak
důležitý? Jak jednoduché je dehonestovat dvěma větami na sociální síti práci
druhých. Možná se příště dotyčný dostaví osobně. Ucelenou obrazovou dokumentaci z 5. 5. lze najít na www.praha21.
P. S. Své dojmy z „nouzového“ připomenutí jsem popsala v minulém zpravodaji. Milovníkům historie doporučuji čtyřdílný historický povídkový román Marka
Skřipského Případy inspektora Rádla, zasazený do reálných československých
dějin 1919-1995. Při čtení se mi do hlavní postavy Jana Rádla, jeho spolupracovníků, přátel a nepřátel promítali lidé, jejichž osudy se nám podařilo zachytit
ve válečných újezdských publikacích, dostupných v újezdském muzeu.
Eva Danielová
Újezdské muzeum

DVA TÁBORY, DVOJÍ LOGIKA
Některým lidem bylo divné, že se nynější starosta Samec (ODS) před volbami
scházel se zastupitelem Růžičkou (ANO). Hodně lidí nemohlo uvěřit tomu, že
spolu vytvořili po volbách koalici. Proč, když na celostátní úrovni jsou jejich
politické strany každá někde jinde? Nedávalo jim smysl, že si ODS nevybere
za partnery „piráty“, kteří jsou v Újezdě reprezentováni vzdělanými lidmi se
zkušenostmi z oborů, které se při vedení obce dají dobře využít (právníci,
inženýři, …), a také máme z jejich strany primátora.
Možná by těmto občanům pomohlo, kdyby se podívali na záznam z posledního zastupitelstva. Do očí bijící byla rozdílná úroveň projevů obou táborů.
Logické, jasné a výstižné projevy pirátů, na druhé straně nepromyšlené argumenty členů ODS a ANO. Cituji zastupitelku Hubínkovou (předseda Finančního výboru Zastupitelstva za ODS) ohledně studie proveditelnosti parkování
místo lesa u nádraží: „Víte, kolik ty studie budou stát? Že se vyhodí peníze
zbytečně?“
Obec tedy snad rovnou bezmyšlenkovitě postaví stavbu za stamiliony? Oba
tábory prostě myslí po svém. ANO si dobře rozumí s ODS, která jako by se
rozhodla navázat na éru nerozvážné výstavby z dob starostky Vlásenkové –
viz „polofunkční dům“. Mají i shodný pohled na to, že není problém jednat
o směně s netransparentním vlastníkem pozemků, který se obec snažil již
v minulosti poškodit a jak jsme se dověděli, klidně si to vezmou na osobní
odpovědnost. Nabízí se otázka, zda vůbec chápou, co to ta odpovědnost je.

Ing. Jiří Lameš

Monika Hartmanová

PETICE ZA ÚPRAVU JEDNOSMĚREK
Zastupitel slouží občanům, kteří ho zvolili a tím jej pověřili výkonem služby veřejnosti. Ta je placená z peněz
daňových poplatníků. Zastupitel má funkci vykonávat s potřebnými znalostmi a pečlivostí (viz občanský
zákoník) a racionálně a účelně využívat svěřené prostředky.

Chceme, aby Úřad MČ Prahy 21 závažné problémy v řešení jednosměrek upravil, a proto iniciujeme petici.
Můžete ji přijít podepsal od 1. července 2020 do restaurace Kollmanka a Krokodýl, do květinářství Dominika na Novosibřinské, kadeřnictví Fontána a také do
Café Galerie Zelený dům.
Ing. Aleš Machalíček
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Zdeňka Hubínková (ODS)

poledne je většina obyvatel je v práci. Jiná
občanka hned přispěchala s „odpovědí“,
která dovozuje a podsouvá myšlenku, že
se jedná o záměr. Zde je čtenář nucen se
domnívat, že je něco skrýváno a zatajováno. Stejně jako jiná občanka ohledně
směny pozemků píše, že se možná jedná i o jiné pozemky atd. V podstatě jde
o to, aby byla vytvořena pochybnost. Tito lidé zřejmě jednají podle hesla „podle
sebe soudím tebe“. To znamená já být
na tvém místě, dělám to a to, takže ty to
automaticky děláš také.
Ale vraťme se k té 11 hod. Svolat zastu-

pitelstvo není jednoduché. Příprava je
dosti náročná. Řádná jednání mají termíny dané, všichni o nich vědí a počítají
s tím. Zaměstnanci vědí, že v případě
potřeby pracují přes čas a přizpůsobí
si rodinné programy. Řada z nich má
děti, naplánované akce a v této době
už i dovolenou. O zastupitelích to platí
také. Proto byl zvolen termín pracovní
doby, který nejméně omezí právě zaměstnance. To, že to zatíží „pokladnu“
našeho úřadu (a tím vlastně nás všech),
je už jiný příběh. O tom příště…
Přeji vám krásné léto.

Bc. Blanka Charvátová (PIRÁTI A
STAN PRO ÚJEZD)

věl. Místo toho jedná s magistrátem
a nikdo z nás neví o čem, můžeme
jen sledovat kusé výkřiky ve facebookových postech a útržkovitých informací v ÚZ. Zastupitelstvo je nejvyšším
orgánem obce a je zodpovědné za
jeho hospodaření. Proto by zastupitelé měli být spraveni o záměrech vládnoucí koalice a tyto záměry by měly
být s nimi řádně projednány. Navíc
v případě Blatova se jedná o uzavírání
dohod se společností, která má jako

jediného akcionáře společnost sídlící na Kypru a jejíž majitel není veřejně znám. Obec by v rámci prevence
praní špinavých neměla obchodovat
s firmou, za níž může stát kdokoliv.
Vy, já, nějaký kmotr, politik či developer. Měli bychom mít možnost ověřit původ peněz, kterými společnost
disponuje. Bílých koňů nastrčených
za skutečné majitele jsme si užili
dost v letech devadesátých. Level č. 2
v Újezdě nechceme.

RNDr. Pavel Roušar
(OTEVŘENÝ ÚJEZD)

písemně zpracovaných podkladů.
Pak dlouhé hodiny mlčel, aby se promlčel k usnesení, které si koalice navrhla a schválila. Ostuda.
Bylo něco, za co by bylo možné koalici pochválit? Určitě to nebylo svolání
schůze na pondělí v 11 hodin dopoledne. To je v kompetenci starosty
a ten tím vyjádřil jasný postoj k veřejnosti. Obdivuji občany, kteří přesto
přišli, i když je to stálo den dovolené.
Vysvětlení starosty, že to dělá kvůli pracovní době úřadu, si pochvalu nezaslouží. Požádali jsme vyvěsit
program na vývěsky, ale nebylo nám

vyhověno. Požádali jsme o vytištění
materiálů, které jsme všem zastupitelům poslali elektronicky, rovněž nám
nebylo vyhověno. Proč? Aby občané
nic nevěděli, nikam nechodili a na nic
se neptali? „Budeme dbát na maximální otevřenost úřadu k občanům…
a posuneme jednání Zastupitelstva
tak, aby občané měli možnost se jednání zúčastnit,” je v podepsaném programovém prohlášení rady. Starosta
nám vlastně odhalil, že ne všechno,
co říká, také dělá. A za toto odhalení
je možné koalici pochválit. Víme to
nyní všichni.

Minule jsem se psala, že do ÚZ nepřispívám pravidelně. Nicméně čím více
sleduji pro mě nový druh komunikace
– facebook, tím více mám nutkání přispět svou „troškou do mlýna“. Máme
za sebou zastupitelstvo jak řádné, tak
„mimořádné“. Nemíním zde hodnotit,
jak dopadla. Chci se pozastavit u toho
v mimořádném termínu. Na facebooku
se jeden občan pozastavil nad tím, proč
je svoláno na 11.00 hod., a přitom si na
mnoha plakátech (i jinde) přečetl výzvu,
aby se občané dostavili. Je pravda, že do-

Požádali jsme o svolání mimořádného zastupitelstva. Proč? Znepokojuje
nás, že vedení naší obce podniká kroky, které s nikým nekonzultuje, a které mohou nevratně změnit podobu
naší obce. Jedná se o řešení parkování
u nádraží a směnu pozemků na Blatově při ulici Druhanická. Ač jsme pana
starostu opakovaně žádali o schůzku, nikdy naším žádostem nevyho-

Společně s dalšími pěti zastupiteli
jsme v červnu vyvolali mimořádné
jednání zastupitelstva s programem
dvou důležitých kauz - parkování
u nádraží a plánovaná směna pozemků v Druhanické ulici. Kdo sledoval
jednání, nevěřil svým očím. Divím se
panu starostovi, že toleruje (ne)konání pana místostarosty Růžičky, zodpovědného za dopravu. Pan Růžička
nebyl ochoten ani jednou vystoupit
v rozpravě a omezil se pouze na krátký úvod bez jakýchkoliv relevantních

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hledejte pražské motýly
Entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních motýlů na území hl. m. Prahy. Do mapování se letos může zapojit kdokoliv – stačí motýla
vyfotografovat mobilem a společně s GPS polohou
nebo upřesněním místa a datem pořízení vložit do
jednoduché mobilní aplikace iNaturalist nebo na
facebookové stránky „Hledejte pražské motýly“.
Projekt organizuje spolek Hutur spolu s Národním
muzeem, Fakultou životního prostředí ČZU v Praze
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Více na
www.inaturalist.com.
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Kam s odpadem

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B
úterý 14. července
1500 - 1520
1. 		 Druhanická – Oplanská		
2 		 Rápošovská - Dědická		
1530 - 1550
3. 		 Chotěnovská - Toušická		
1600 - 1620
4. 		 Lomecká - Zbýšovská		
1630 - 1650
5.
Měšínská - Žehušická		
1700 - 1720
6. 		 Valdovská - Hrádková		
1730 - 1750
7. 		 Pilovská - Čenovická		
1800 - 1820
8. 		 Nadějovská - Bečvářská		
1830 - 1850
Praha 21 - trasa C
1. 		 Načešická x Borovská		
2 		 Čentická x Polešovická		
3. 		 Hulická x Soběšínská		
4. 		 Novosibřinská x Svojšická		
5. 		 Žárovická x Žehušická		
6. 		 Tuchotická x Velebného		
7. 		 Domanovická x Račiněveská
Praha 21 - trasa A
1.		 Druhanická – Staroújezdská		
2. 		 Novosibřinská – Toušická		
3. 		 Zalešanská – Lomecká		
4. 		 Rohožnická 		
		 (na parkovišti u prodejny Albert)
5. 		 Velimská – Klešická		
6. 		 Velimská – Klešická		
7. 		 Novolhotská – Starokolínská
8. 		 Bělušická – Netušilská		

čtvrtek 20. srpna
1500 - 1520
1530 - 1550
1600 - 1620
1630 - 1650
1700 - 1720
1730 - 1750
1800 - 1820
středa 2. září
1500 - 1520
1530 - 1550
1600 - 1620
1630 - 1650
1700 - 1720
1730 - 1750
1800 - 1820
1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
vždy od 8:00 do 14:00 hod.
18. července
ulice Lišická naproti MŠ Sedmikráska
15. srpna
roh ulic Pilovská x Čenovická
Skládá se ze čtyř velkoobjemových kontejnerů, do kterých
můžete odložit tyto druhy odpadu:
1. OBJEMNÝ ODPAD
Určený např. starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.
2. ODPAD ZE ZELENĚ, TZV. BIOODPAD
Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná
tráva, spadané ovoce, zemina z květin pokojových rostlin,
odpady z ovoce a zeleniny.
3. DŘEVĚNÝ ODPAD
Sem patří různý dřevěný odpad, který nemá charakter objemného odpadu (např. rozložený dřevěný nábytek bez
kovových, skleněných či plastových doplňků nebo jeho součástí)
4. KOVY
Určený např. pro veškerý kovový odpad vyjma výrobků
podléhajících zpětnému odběru (elektrospotřebiče, TV
a PC monitory, videa, mikrovlnky, ledničky atd.)
Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy

Program čistá energie
Praha 2020
Hl. m. Praha schválila vyhlášení finanční podpory na
přeměnu topných systémů a využití obnovitelných
zdrojů energie.
Žádosti o dotaci na přeměnu topných systémů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší je možné
podávat od 10. 6. 2020 do 31. 8. 2020. Dotace jsou poskytovány na
a) náhradu zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo
využití OZE
b) náhrada ekologického topného systému (plynové
kotle, kotle na biomasu, elektrokotle) tepelným čerpadlem
c) náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW) vytápěním centrálního typu
(elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo)
d) příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy
e) instalace tepelného čerpadla v novostavbě
f) regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů
g) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů
s vyšší energetickou účinností - výměna původního
plynového kotle za nový plynový
kondenzační nebo elektrický
Formulář žádosti včetně seznamu
nezbytných dokladů najdete na adrese na webu http://portalzp.praha.
eu nebo po naskenování QR kódu.

Výzva pro majitele kotlů
na tuhá paliva
V souvislosti se zákazem spalování uhlí, briket a koksu
na území hl. m. Prahy (10. 1. 2020) a v návaznosti na obsah materiálu MŽP (PZKO CZ01 návrh) a blížící se termín
zákazu spalování v kotlech I a II. emisní třídy (1. 9. 2022),
připravujeme koncepci pomoci zlepšování kvality ovzduší (např. změnou zdroje, doplněním akumulační nádrže
k současnému zdroji, či účinnějšího spalování dřeva).
Vyzýváme proto majitele kotlů na tuhá paliva, které jsou
provozovány v k.ú. Újezdě nad Lesy, aby se přihlásili na
níže uvedených kontaktech a na základě parametrů jejich zdroje, budeme hledat cestu k úspoře nákladů na
topení, snížení vypouštěných emisí a prodloužení životnosti jejich zdroje. V přihlášení prosím uveďte jméno/
příjmení, adresu, na které je kotel provozován, specifikaci kotle - typ, název, výkon, rok výroby a palivo, které
používáte. Informace zasílejte nejpozději do 31. 7. 2020
na adresu Odbor životního prostředí a dopravy, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9, případně emailem na
martina.vrbkova@praha21.cz. Pro bližší informace volejte v pondělí a středu v úředních hodinách p. Vrbkovou
na telefon 281 012 949.
Děkujeme Vám za pomoc a spolupráci. ,
Martina Vrbková,
odbor živ. prostředí a dopravy
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Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala vedení, pedagogům a ostatním
zaměstnancům Masarykovy ZŠ za
organizaci výuky nejen v období,
kdy škola musela být zcela uzavřena, ale i v čase, kdy se škola mohla za určitých podmínek částečně
otevřít nejprve pro žáky 9. ročníků, I. stupně a v posledních týdnech i pro žáky ostatních ročníků
II. stupně. Poděkování patří i rodičům a žákům, pro něž toto období
bylo také velmi náročné. Zároveň
bych nám všem chtěla popřát klidné prázdniny plné zážitků a odpočinku. Všichni si to zasloužíme.
Pevně věřím, že se od září otevřou
dveře naší školy pro všechny žáky
bez jakýchkoliv omezení, tedy tak,
jak jsme byli vždy zvyklí.
Lucie Ponicová,
radní pro školství

Informace o MŠ Sluníčko
Dne 13. 5. 2020 obdržel zřizovatel dopis, ve kterém se paní ředitelka
Mgr. Ivana Huttová z MŠ Sluníčko k 31. 7. 2020 vzdává funkce ředitelky.
Na základě tohoto oznámení byl podle zákona vyhlášen Radou MČ Praha 21 dne 20. 5. 2020 konkurz na vedoucí pracovní místo. Paní ředitelka
se vzdala funkce na základě vlastního rozhodnutí. Samozřejmě nás velmi
mrzí, že paní ředitelka bude odcházet a určitě jí patří velké poděkování
za dlouholetou práci pro MŠ Sluníčko. Přejeme jí, ať se jí v nové mateřské
škole daří a je v nové funkci spokojená.
Na základě sdělených informací o případném odchodu i dalšího pedagogického personálu proběhla jednání jak s paní ředitelkou, tak i s veškerým personálem z MŠ Sluníčko. Je bohužel pravda, že někteří pedagogové
budou odcházet současně s paní ředitelkou. Zřizovatel nyní činí veškeré
kroky k tomu, aby byl zajištěn řádný provoz mateřské školy od 1. 9. 2020.
Ve spolupráci s odcházející paní ředitelkou usilujeme o to, aby škola fungovala nadále i po jejím odchodu tak, jak jsou rodiče zvyklí. S příchodem
nové paní ředitelky nebo pana ředitele mohou nastat některé změny, ale
věříme, že to budou jen změny příjemné jak pro děti, tak pro vás, rodiče.
Informace ohledně výsledku konkurzního řízení a případného jmenování
nového ředitele či ředitelky budou zveřejněny po jednání Rady městské
části v průběhu července.
Lucie Ponicová,
radní pro školství

Malí fotografové
Po návratu dětí do školy se přece jen
něco změnilo - zdá se, že si více povídají a všímají věcí kolem sebe. Během přestávek obejdou několikrát
běžecký ovál na školním hřišti a stále mají o čem mluvit. Pak po deštivé
noci, v místě dopadu vrhací koule,
objeví děti louži a na celý zbytek týdne je o zábavu postaráno. Potřebují
dovolit použít mobilní telefon, na
který si předtím ani nevzpomněly ...
Namočená bota, plující vlčí mák a
pampeliška, odraz sluníčka za mrakem, inspirací se stává i běžecký
ovál. Fotoaplikace sice dovedou
divy, ale potřebují klidné a trpělivé dětské ruce. Když vody ubyde a
sluníčko svítí, létají na jetel motýli a včely, občas se objeví zajímavý
brouk a sem tam i nějaká houba. A
je co fotit i na školním pozemku –
mulčovací kůra, len, angrešt, saláty,
mezi jahodami je i sluníčko sedmitečné. Odměnou fotografům jsou
sladké jahody a ředkvičky ze školní
zahrady. Ve třídě je pak opět téma k
hovoru: kdo a jak co nafotil, v jakém
režimu, kde co roste, jestli tam ten
brouk bude i druhý den, dochází i k
výměně rolí – děti se stávají učiteli,
učitelé žáky, protože v možnostech
používání „fotoappky“ jsou děti zku-
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šenější a dospělý si rád nechá poradit. Během týdne pak probíhá sdílení
fotografií ve třídní skupině, nové fotky přibývají i cestou domů. A chvála
od spolužáků a nás dospělých určitě
potěší.
Plním svůj slib daný dětem, zveřejňuji jejich dílo ve zpravodaji (na
www.zspolesna.cz jsou ke zhlédnutí

všechny fotografie) a přikládám společné foto „nad louží“. Potěšte se i vy,
milí čtenáři, alespoň šesti fotografiemi Davida, Adama, Dianky, Filipa,
Štěpána a Vojty z 5. B! I tak se dá neplánovaně prožít týden převrácené
výuky. Děti, díky za krásný zážitek.
Eva Danielová

Škola ožila,
děti se vrátily
V pondělí 25. 5. začaly v předem daných skupinách, v předem daném
čase a jednotlivými vchody přicházet děti do školy. Nejen roušky, rozestupy, měření teploty, dezinfekce,
přidělené místo v lavici a online výuka čekaly na příchozí po nástupu
do školy. Radostná shledání po více
jak dvou měsících pobytu doma a vyprávění zážitků patřila k prvním společným dnům. Od 8.6. začali do školy
docházet i žáci 6.- 8.tříd …
Eva Danielová

Dianka Konová, žákyně 5. B
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Zahrádka o prázdninách
Po zimě, nezimě, podivném jaru s nečekanými ranními mrazíky přichází prázdniny, dva nejteplejší měsíce
v roce, kdy nesmíme zapomínat, že
den se již pomalinku krátí. A na to platí jedno pořekadlo „Když dne ubývá,
horka přibývá“. I to nám napovídá, že
i na zahrádce je přelom ve sklizni na
jaře vysázené zeleniny a počátek podzimní sklizně.
Okrasná zahrada: Za sucha rostliny
vydatně zaléváme, zejména ty, které
jsme zasadili v letošním roce. Při zálivce nezapomínáme na skalku, neboť
skalničky za suchého a teplého počasí trpí nedostatkem vláhy. Starší trsy
cibulovin – narcisy, tulipány, hyacinty
a další, které méně kvetou, vyzvedneme ze země, rozdělíme, očistíme
a uskladníme na teplém vzdušném
místě do podzimní výsadby. Od konce
července do začátku září je správná
doba na vysazování kosatců bradatých. U sazenic zkrátíme listy na polovinu, sázíme mělce tak, aby horní
část oddenku byla mírně nad zemí.
V tomto období přesazujeme i pivoňky. Při objevení černé skvrnitosti listů
u růží, použijeme přípravky Dithane
nebo Novozir, stejný postřik jako na
borovice při sypavce. U balkónových
rostlin musíme pravidelně odstraňovat odkvetlé květy. Rostliny začnou
intenzivně nasazovat nové květy.
Zeleninová zahrada: Záhony uvolněné po sklizni raných zelenin využijeme
pro pěstování podzimních druhů, jako
je salát, pekingské zelí, ředkve, ředkvičky. Když nechceme již nic pěstovat,
nenecháme záhony na pospas plevelům, ale osejeme je peluškou, luskoobilnými směskami, hořčicí nebo
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svazenkou na zelené hnojení. Ostatní
zeleninu vydatně zaléváme, ale druhy náchylné k houbovým chorobám,
tj. rajčata, okurky, celer zaléváme zásadně konví bez kropáče ke kořenům
rostlin. Při vlhkém počasí rostliny předešle jmenované postříkáme přípravkem Kuprikol proti plísňovým chorobám. Můžeme použít i jiný přípravek,
ale bedlivě sledujeme ochrannou lhůtu. Koncem srpna seřízneme vrcholky
rajčat, zamezíme dalším květenstvím
a podpoříme nasazené plody k dobrému vyzrání.
V červenci také vrcholí sklizeň okurek nakládaček. Plody musíme pravidelně sbírat, aby nepřerůstaly, ale
hlavně proto, aby další nasazené plody rostly. Nejčastěji porosty likviduje
plíseň okurková. Dnes jsou již druhy
okurek velmi odolné proti plísni a každý rok se objevují nové. Pokud se
přeci jen plíseň objeví je nutné zasáhnout okamžitě bez prodlevy a použijeme přípravky s krátkou ochrannou
lhůtou např. Ridomil Plus 42,5 WP,
Previcur 607 SL, Aliette 80 WP, Ortiva,
Akrobat MZ.
Ovocná zahrada: Do konce července
můžeme dělat letní řez peckovin. Vysoké koruny třešní, které se nám špatně sklízejí, snížíme až o 1/3, na konci
zkrácených větví má zůstat slabší vodorovně rostoucí větev. Při pozdějším řezu by se rány špatně zacelily
a stromy pak mohou trpět klejotokem. V srpnu důkladně prosvětlujeme
a prořezáváme i ostatní peckoviny.
Všechny řezné rány ihned ošetříme
stromovým balzámem nebo štěpařským voskem. Řezy, a to především na
silnějších větvích, vedeme vždy svisle,
a to proto, aby nevznikaly vodorovné
plochy, na kterých by se držela voda,
což je nejlepší prostředí pro houbové
choroby. V červenci po sklizni jahod
provedeme očištění jahodníku od šlahounů, okopeme, odstraníme veškerý plevel, staré listy. Někdy zjistíme,
že na listech jsou bílé skvrny hnědě
ohraničené, jedná se o bílou skvrnitost listů jahodníku, která patří mezi
houbová onemocnění. Vyskytuje se
zejména v hustých porostech, při použití neznámé sadby. U silně napadených porostů je dobré po sklizni jahodník posekat a odstranit listy a pak
provést postřik přípravky Dithane,
Champion, Kuprikol. V srpnu vysazujeme nový jahodník. Záhon musí být

dobře zrytý, odplevelený a vyhnojený.
Doporučuje se na takto upravený záhon položit černou netkanou textilii,
v prodeji je i dvoubarevná, dolní část
černá a vrchní bílá, při velkých žárech
není tak celý záhon včetně plodů přehříván. Vyřežeme otvory a zasadíme
dobře zakořeněné sazenice. Než se
rostliny ujmou, musíme jim zajistit
dostatečnou závlahu. Výhodou je
bezplevelný záhon a dřívější sklizeň
o několik dnů. Pár rad na prázdniny
končí a opět se s vámi, čtenáři setkáme v září na stránkách ÚZ.
Výstava: V prvých dnech října připravujeme výstavu ovoce a zeleniny, těšíme se na vaši účast, a to jak vystavovatelů, tak i návštěvníků.
Našim příznivcům připomínám internetové stránky našeho spolku, najdete je na https://kvetyujezda.ic.cz,
kde je vše o nás. Všem čtenářům přejeme krásné letní měsíce, každému
počasí dle jeho přání. Za újezdské
zahrádkáře
Blanka Exnerová

Kynologové zůstávají
O vleklé kauze kvůli provozu kynologického cvičiště u rybníku v Dubinské
ulici jste již určitě slyšeli. Psalo se o ní
na Facebooku, na webu Úřadu MČ,
v Újezdském zpravodaji, v Magazínu
Oko a na různých stránkách internetu. Vydejme se proto společně na
nevšední pouť života kynologického
cvičiště.
Před více jak třiceti roky jej stvořili
kynologové na skládce. Pro členskou
základnu o několika stovkách členů
a širokou veřejnost vybudovali jeden
z nejhezčích areálů v ČR. Rozkládal se
na pozemcích více vlastníků, a proto
uzavírali několik nájemních smluv.
Jednu z nich i na legionářský pozemek
s panem V. Pokorným.
Když před 4 roky začalo vytlačování kynologů ze cvičiště, objevil se
o smlouvu nikdy neutuchající zájem.
Od úředníků, politiků, různých zainteresovaných osob. Ať už měli důvod jakýkoliv, kynologové smlouvu prozíravě nikomu neukázali. Čas plynul a loni
v únoru se pozemek stal vlastnictvím
dědiců. Jednoho z nich jsem se zeptal,
zda v této éře užívali kynologové pozemek bez jejich souhlasu: „Měli náš
souhlas s užíváním pozemku, dokonce od nás měli i plnou moc na jednání
s místním úřadem ve věci vybudování
oplocení,“ prozradil mi pan Pokorný
ml. Tím zcela vyvrátil tvrzení o letitém
užívání pozemku kynology načerno,
šířené například v Listárně minulého
ÚZ bývalým radním p. Jeníčkem.
Mementem zůstal kulatý stůl k provozu cvičiště v roce 2016. Na něm
pí starostka Čechová a radní Jeníček

kynologům a občanům slíbili pokračování jednání za tři týdny. Slibu ale nedostáli, kulatý stůl nesvolali. Naopak
začali kynologům ztrpčovat jejich činnost a provoz cvičiště začal pomalu
chřadnout. Odcházeli kynologové,
cvičitelé základních poslušností i Policie. Skončily krásné a sváteční akce,
jako například „Svod chodských psů“.
„Z několika desítek členů organizace
na začátku roku 2017 nás nakonec
zůstalo pouhých dvanáct,“ řekla mi
paní Musilová, jeden z posledních
újezdských mohykánů odolávajících
přesile.
V roce 2018 koupila jeden z pozemků
cvičiště městská část a kynologům zasadila další ránu. Tehdy se ale začaly
ozývat i hlasy obyvatel z okolí, kteří
s provozem cvičiště neměly problém:
„Nijak nás nevyrušujete, ani o vás nevíme,“ reagovala na Facebooku například T. Kiličuková. Současně se táhl
spor ohledně výpovědi z obecních pozemků pro umístění cvičiště v rozporu
s Územním plánem (což předcházejících 30 let nikomu nevadilo) a jejich
vyklizení. Spor sice kynologové nakonec prohráli, ale získali strategický
čas pro tušené řešení, které nakonec
jejich činnost v Újezdě zachovalo.
Jak k němu došlo?
V září roku 2018 vydalo Zastupitelstvo
hl. m. Prahy devět let očekávanou
změnu územního plánu. Podle ní je
na dvou pozemcích areálu konečně
možné provozovat kynologické cvičiště. A právě tyto pozemky kynologové
v roce 2020 koupili. „Udělali jsme pro
svoji záchranu totéž, co před dvěma

lety pro naši likvidaci udělalo tehdejší
vedení radnice. S tím rozdílem, že my
jsme investovali své finance, nikoliv
daňových poplatníků,“ svěřila se paní
Králová.
Zastánci zrušení cvičiště se nyní snaží
tvrdit, že místo něho byl plánován lesopark, jako odclonění od budoucího
obchvatu. Takové představy jsou ale
postaveny na chybné premise. Komunikace bude v hlubokém zářezu
terénu, poměrně daleko od RD, protihlukovou clonu rozhodně nevytvoří
několik desítek stromů a městská část
nikdy nevlastnila, ani neměla v pronájmu všechny potřebné pozemky. Těžko se proto chápe plánování lesoparku na soukromých pozemcích.
Nyní jsou kynologové soukromými
vlastníky pozemků určených pro kynologické cvičiště a s žádným ze stěžovatelů nejsou sousedé. Jakýkoliv
ústupek z jejich strany je nyní projevem jejich dobré vůle, kterého je možné si vážit, ale nelze si jej silově vynucovat. Do nového cvičiště také vkládá
naději pí J. Kotková: „Doufáme, že snad
konečně už přestanou neoprávněné
vstupy na naše soukromé pozemky
a skončí i nepovolené natáčení lidí, výcviků, psů, aut, vytrhávání územních
kůlů ze země, ničení našich předmětů,
plotů atd. Náš majetek si před těmito
pachateli budeme chránit.“
Zeptal jsem se také paní Marie Hrbkové z Újezda, jak vypadá takový restart
základní kynologické organizace: „Zahájili jsme nábor nových členů, resp.
oni se ponejvíce zatím vracejí ti bývalí,
kteří byli znechuceni plíživou likvidací
areálu a nemohli nebo nechtěli čekat,
jak kauza dopadne. Celkový počet
mírně roste. Plánujeme výcvik základní poslušnosti a socializace ve školkách pro obyvatele Újezda a blízkého
okolí. Rádi přivítáme i nové zájemce.
Kdy budou akce většího rozsahu, jako
třeba „Svod Chodských psů“, neumíme v tuto chvíli říci. Čeká nás spousta
práce. Ale pokud ne na podzim, tak
snad už v příštím roce.“
Škoda, že letošní pandemie neumožnila újezdským kynologům soupeření
na zrušeném Mistrovství světa v Rakousku, kam se kvalifikovali. Na těchto vrcholných soutěžích se naši kynologové umísťovali dlouhodobě
na předních příčkách. Tentokrát by
byli opět skvělou reprezentací nejen
ČR, ale i Újezda. Do budoucna se ale
můžeme těšit, že budou mít ve světě
opět dobrý zvuk.
Kontakt pro zájemce o výcvik:
Vlaďka Králová, tel. č.: 606 959 245,
e-mail: vladkakralova@cbox.cz
Petr Duchek
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Hasiči mají za sebou perný půlrok
Letos v únoru Česko zasáhla vichřice Sabine, která zpustošila i Újezd nad Lesy a jeho okolí. Zajišťovali jsme pro vás
převážně odstraňování spadlých stromů, a to stále z provizorních prostor, které nám byly poskytnuty. Nedlouho poté
nás postihl nouzový stav spojený s šířící se nákazou koronavirem Covid-19.
MČ Praha 21 nám povolila používat novou hasičskou zbrojnici ještě před jejím dovybavením, abychom byli schopni
plně zajišťovat pohotovost v případě potřeby. V našich provizorních prostorách v budově Ideal Luxu bychom dlouhodobě pobývat nemohli.
K pohotovostnímu režimu došlo v okamžiku, kdy se objevily
první případy nákazy koronavirem mezi profesionálními hasiči hlavního města Prahy, kdy byly celé jednotky umístěny
do povinné karantény.
My jsme nezaváhali ani minutu a na výzvu k pohotovosti
jsme ihned zareagovali. Začali nám dvanáctihodinové směny ve zbrojnici, abychom byli schopni včasného zásahu.
V tomto rušném období jsme odsloužili 10 pohotovostí na
zbrojnici a 10 pohotovostí „na telefonu“, kdy bylo nahlášeno
družstvo 1+3 (1 velitel a 3 hasiči), kteří po vyhlášení poplachu střelhbitě přijeli na základnu a vyjížděli k zásahu.
Případů jsme neměli vůbec málo. Pětkrát jsme vyjeli k požáru
lesního porostu v Klánovickém lese. Bohužel se mezi lidmi
stále nacházejí i nezodpovězení jedinci, kteří nedbají na varování před otevřeným ohněm v lese a odhazováním nedopalků. Naštěstí se nám vždy podařilo oheň včas lokalizovat a
rychle uhasit, a to s podporou jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Nevyjížděli jsme jen k požárům, například jsme v ul. Žherská prováděli čerpání vody uniklé z prasklého výměníku.
Naše působnost v rámci zásahů sahala i za hranice MČ Praha
21. Účastnili jsme se zneškodnění požáru kuchyně na Černém Mostu, v ulici Bryksova. V Horních Počernicích v ul. Lukavecká jsme byli přivoláni k požáru garáže. A v neposlední
řadě jsme pomáhali při velkém zásahu v ulici Ke Kablu v Dolních Měcholupech, kde hořelo asi 50 tun balíků odpadu.
Po uvolnění opatření a návratu členů profesionálních hasičů z karantény zpět do služby byly tyto naše pohotovosti
zrušeny.
Milým překvapením bylo osobní poděkování za naše služby
z úst náměstka primátora hl. m. Prahy pana ing. Petra Hlubučka, kterého jsme uvítali na naší hasičské zbrojnici. Shodli
jsme se, že rozhodnutí držet pohotovosti na zbrojnici bylo
velmi přínosné a naše zásahy profesionální, ačkoliv co se
nás týče, jedná se především o srdcovou záležitost. Sloužit
v jednotce dobrovolných hasičů je pro nás ctí, službu vykonáváme bez nároku na odměnu, naší odměnou je váš vděk.
Svůj čas rozdělujeme mezi naše civilní povolání, službu pro
jednotku a naše rodiny, které nás ve všem podporují. Patří
jim za to velký dík.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem složkách integrovaného
záchranného systému, jmenovitě našim obětavým hasičům.
Hledáte zajímavou, nestereotypní a vzrušující činnost?
Tak rozšiřte naše řady a staňte se součástí hasičské rodiny. Poskytneme vám odborné a profesionální zaškolení, budete pracovat s moderním hasičským vybavením
a hasičskou technikou, stanete se součástí týmu, který
pomáhá, chrání a zachraňuje.
Daniel Váňa,
velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů
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Autobus funguje i o prázdninách
I během letních prázdnin můžou dospívající z Újezda
a okolí využít kontaktu se sociálními terénními pracovníky z programu Autobus (organizace Neposeda, z.ú.)
Pravidelně na nás můžou narazit například ve skateparku, v lesíku u školy a jiných místech, kde mladí lidé
tráví svůj čas.Sociální pracovníci zde fungují jako podpora při všech výzvách dospívání. Bavíme se o všech
tématech, kterými mladí lidé žijí, poskytujeme poradenství a informace, zajímáme se o to, jaké problémy
dospívající řeší.
V létě to může být třeba:
•pomoc s letními brigádami
•příprava na opravné zkoušky
•nejistota kolem nástupu na střední, změna party
•prevence, např. v pití alkoholu nebo prvních sexuálních zkušenostech
Po prázdninách se můžete těšit také na akce - první
zářijový víkend ožije újezdský skatepark závody na koloběžkách a BMX kolech.
Jsme tu pro všechny od 9 do 26 let, naše služba je
zdarma, dobrovolná a anonymní. Aktuální informace
můžou dospívající najít na našem instagramu (@klub.

Z akcí SPCCH

autobus), ostatní třeba na facebooku (NZDM Autobus)
nebo na webu (neposeda.org/autobus)
Kontaktovat nás může kdokoliv i on-line. Nebojte se
nás oslovit, od toho tu jsme!
Karolína Matochová

Co chystá KAS
Zájezd

Vycházka

Karlovem na bastion a dále na Albertov
Sraz zájemců je 24. září v podchodu metra C stanice I. P.
Pavlova v 10.00 hodin.
Doporučená doprava: bus 250 na Černý Most, metro B,
přestup na Florenci na metro C- výstup I. P. Pavlova.

Cvičení

Cvičení pro kardiaky s prvky jógy začíná již v září:
tělocvična školy v parku – pondělí od 18 hod., od 21. 9.
do 30. 11., tj. deset lekcí
tělocvična školy v Polesné ul. – středa od 16 hod., termín
oznámíme
cvičení na židlích – Polyfunkční dům, úterý od 10 hod.
od 22. 9. do 8. 12., tj. jedenáct lekcí
Tyto akce jsou finančně podpořeny MČ Praha 21.

Klub aktivních seniorů (KAS) pořádá zájezd 5. září na zámek
Libochovice, Budyně nad Ohří a Lázně Mšené. Odjezd
v 8:00 hod. z Blatova a od Lidlu. Cena 300 Kč.

Divadlo

KAS připomíná představení Kat Mydlář, Divadlo Brodway,
posunuté na 30. září, začátek v 11:00 hod.
Doprava individuální.
Výbor KAS upozorňuje, že v únoru 2021 na výroční členské
schůzi složí své funkce předsedkyně KAS – Helena Vojtová
a místopředsedkyně Irena Krajzingrová. Uchazeči o tyto
uvolněné funkce, kontaktujte prosím Helenu Vojtovou
na telefonu 723 394 755 nebo Irenu Krajzingrovou, tel.:
736 417 414 nebo 246 08 22 47.
Helena Vojtová

Plavání a cvičení

V bazénu Wellness Kossuth bude probíhat:
Úterý: plavání od 29. 9. do 1. 12., celkem desetkrát
Pátek: plavání a cvičení od 2. 10. do 4. 12., celkem desetkrát
Zájemci o bazén, hlaste se u paní Marie Tomaidesové,
tel. 775 377 769, mail: marytomaides@seznam.cz.

INZERCE

Ozdravný pobyt
Připomenutí pro členy, kteří pojedou na ozdravný pobyt
do Penzionu u Méďů. V pondělí 7. září ve 13 hodin se
budou v přízemí Polyfunkčního domu vybírat přihlášky,
platit poplatky a rozdávat pokyny k odjezdu. Podívejte se na
přihlášku, kde je vše napsáno.
Vážení a milí spoluobčané, mějte všichni krásné léto,
hodně sluníčka i blahodárný déšť, sem tam letní bouřku,
která pročistí vzduch. Přejeme hlavně zdraví, pohodu
a spokojenost.
Členky výboru SPCCH se těší na další setkávání od září.
Eva Štrasmajrová
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SPORT

Radost z nového volejbalového kurtu
Tak už se vše konečně pomalu vrací do normálních kolejí.
Covid-19 nás všechny potrápil, jako všichni jsme museli
ze dne na den přerušit naši činnost, což byla škoda. Měli
jsme dobře rozjetou soutěž, ale to je proti ostatním problémům vlastně maličkost.
Když jsme se konečně mohli vrátit na hřiště, zjistili jsme,
že v tělocvičně Masarykovy ZŠ Polesná opravují podlahy
a my nemáme kde trénovat. To jsme ještě netušili, že
nám Úřad MČ Prahy 21 udělá radost dokončeným hřištěm na volejbal, který se nachází u tenisových kurtů ve
Veletovské ulici. Toto hřiště má náš volejbalový oddíl SK

JOKY možnost využívat. Trénují zde naše mladší žákyně,
starší žákyně a kadetky, a to v pondělí, ve středu a v pátek
od 17-20 hod. Plánujeme zde v brzké době uspořádat přátelské zápasy s jinými pražskými oddíly a před prázdninami turnaj pro rodiče s dětmi. Dále chceme pozvat všechny
zájemce o volejbal, kteří se mohou podívat na naše tréninky v uvedených časech. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat Úřadu MČ Praha 21.
Petr Plzenský

Letní cyklovýlet

Už tradičně vyrážíme na otevření sezóny výletem
do Tróje: 11. července v 10 hod. od pomníku
pana profesora TGM. Cesta tam a zpět je cca
30 km dlouhá, po náramných cyklostezkách,
překvapivými kouty matičky Prahy, jedeme
v milé společnosti přátel, pro něž je jízda radostí
a hlavním cílem. V Troji se zastavíme na obědové
občerstvení (aspoň takhle to doposud vždycky
bylo) a nazpět se obvykle hlavní peleton vydává
stejnou cestou zpátky, je veselo a cesta je zas
jinak hezká… Těšíme se, že to stylové rozloučení
z března: na shledanou v lepších časech, už je
tady. Tož na shledanou!
Petr Mach
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Zápas nebo sestavy, Kangsim nic nezastaví!

Újezdský oddíl Kangsim Dojang pořádá na svých webových stránkách www.kangsim.cz nábor nových členů, který probíhá od června do září 2020. Začátečníky nabíráme
do následujících skupin:
Začátečníci 6-7 let: středa 15-16 hod.
Začátečníci 8-12 let: čtvrtek 15-16 hod.
Nejstarší začátečníci 13 a více let: nastavení rozvrhu po
osobní domluvě
Tréninky začnou po letních prázdninách, zhruba v polovině září. Po registraci na stránkách vás budeme informovat o všech důležitých událostech v našem oddíle, včetně
termínu exhibičního (ukázkového) vystoupení, které proběhne v září v rámci Týdne zdraví. Případné dotazy rádi

zodpovíme na emailu sekretariat@kangsim.cz nebo na
telefonu 776 025 258.
Újezdský oddíl taekwondo vznikl v roce 2001, nyní má více
než 300 členů a svými sportovními výsledky patří dlouhodobě mezi tři nejlepší oddíly v ČR. V našich řadách jsou členové reprezentace ČR v boji i sestavách, mistři republiky
i vítězové mezinárodních turnajů. Rádi přijmeme zájemce
s vysokými sportovními ambicemi, ale také třeba i ty, kteří
se chtějí naučit bránit či si prostě jen zasportovat a být
součástí dobrého kolektivu, kde starší pomáhají mladším
a mladší mají respekt ke starším. Těšíme se na vás!
Marek Doxanský,
Kangsim Dojang

ČLOVĚČE POHNI SE, NEŽ BUDE POZDĚ!
MČ Praha 21

PARTNER POCHODU – Pražská plynárenská, a. s.

KČT, odbor Pohoda Praha
ve spolupráci s MČ Praha 21, 22 a
Běžeckou školou Prahy 22 (B22)
pořádá

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

4. ročník turistického pochodu

Za loupežníkem DRHOLCEM
v neděli 6. 9. 2020

Start:

Újezd. muzeum (Starokolínská 2300, Praha 21)
Trasa 5 a 11 km: 9:00 - 10:30, trasa 25 km: 7:00 - 10:00, trasa 50 km se startem v 7:00.

Startovné:

ZDARMA – hradí za vás Pražská plynárenská, a. s. jako partner pochodu

Trasy:

5, 11, 25 a 50 km (po naučných stezkách Lesní galerie I. a II., Po stopách středověké vesnice
Hol a dalších zajímavých místech v okolí)

Cíl:

Masarykova ZŠ (Polesná 1690, Praha 21-Újezd nad Lesy)
11:00 – 17:00 (pro 50 km do 18:00)

Odměna:

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

Informace:

Trasa 50 km vystartuje v 7:00 na 2 okruhy po 25 km, pro všechny účastníky budou
připraveny odměny a pro vítěze budou další zajímavé ceny, v polovině trasy bude drobné
občerstvení.
Před startem pochodu bude možné si prohlédnout výstavu „Turistika nuda není, těšíme se na
chození“.
V cíli podle aktuální situace bude připravena ochutnávka salátů s možností jejich hodnocení
a další občerstvení. Lze také podpořit sbírkový projekt Nadač. fondu Českého rozhlasu
„Světluška“ zakoupením jejich předmětů, dále možnost zakoupení suvenýrů pochodu (trička,
atd.). Pro všechny bude připraven zajímavý doprovodný program. Info o programu v cíli bude
na startu.

Kontakt:

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

Děkujeme:

MČ PRAHA 21

ÚTERÝ 8. 9. 2020
PĚŠÍ TURISTIKA:
Start:
Cíl:

Újezdské muzeum (Starokolínská 2300)
Uhříněveské muzeum (Nové náměstí 1251)

Startovné:

děti do 15-ti let 5,- Kč; členové KČT (po předložení členského průkazu) a zákazníci Pražské
plynárenské (po předložení zákaznické karty) 15,- Kč; ostatní 30,- Kč

15:30 – 17:30
17:00 – 20:30

Na startu bude možné si v Újezdském muzeu prohlédnout turistickou výstavu.
Trasa 10 km: Újezdské muzeum – Vyhlídka Koloděje – Královice – Netluky – PP Obora v Uhříněvsi
Odměna:

V cíli bude možné získat razítko měsíce a razítko čísla pochodu Prahou turistickou, razítko
IVV a další zajímavá razítka (razítko pochodu, kontroly). Dále odměny za absolvování trasy
s kontrolami (pamětní list, atd.). V muzeu na vás čekají turist. vizitky, razítka a další suvenýry.
Každý startuje na vlastní nebezpečí, děti do 15 let jen v doprovodu dospělého.

Kontakt: Ing. Klára Zezulová, mobil 732 384 543, klara.zezulova@post.cz
facebook: KČT, odbor Pohoda Praha

BĚŽECKÁ TURISTIKA nebo CANICROSS (běh se psem):
Start:
Cíl:

Uhříněveské muzeum (Nové náměstí 1251)
Uhříněveské muzeum (Nové náměstí 1251)

Startovné:

děti do 15-ti let 5,- Kč; členové KČT (po předložení členského průkazu) a zákazníci Pražské
plynárenské (po předložení zákaznické karty) 15,- Kč; ostatní 30,- Kč

18:15
do 20:00

Trasa 7 km: Podleský ryb. – Netluky
Odměna:

V cíli pochodu zajímavé odměny pro všechny účastníky (pamětní list, atd.) i pro pejsky, kteří
poběží canicross.

MOŽNOST ZAPŮJČENÍ CANICROSSOVÉHO VYBAVENÍ
- možnost zkusit si vybavení na canicross na svého psa různých velikostí a projít (proběhnout) se
s ním u muzea nebo po domluvě trasu pochodu (běhu)
V cíli bude ukázka a povídání o Canicrossu (běh se psem) s mistrem světa v canicrossu panem
Dušanem Erbsem.
Kontakt: Dušan Erbs, email: dusan.erbs@post.cz
facebook: bezeckaskola22
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ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
BĚCHOVICE

Staronový rybník

Lítožnické rybníky mezi Dubčí a Běchovicemi čtenářům
ÚZ, kteří se zajímají o přírodu a krajinu v okolí, asi netřeba
představovat. Soustavu tří rybníků nově nahradil jediný –
napouštět se začal letos v květnu. Uzavřel se tak projekt
magistrátu, který se začal budovat před třemi lety.
Na Říčanském potoku, jenž prošel rozsáhlou revitalizací
včetně meandrů a několika tůní, tak po úplném napuštění
vznikne rybník o ploše 11 hektarů, čtvrtý největší v Praze.
„Dříve šlo o nevábné místo, které nestálo za návštěvu.
Bylo plné bahna a bláta, obrostlé zarostlými polnostmi.
Nyní vzniká rekreační oblast, kam bude nejen pěkné
se projít, ale i se třeba vykoupat, což doceníme zvláště
v létě,“ řekl ČTK starosta Běchovic Ondřej Martan.
Pro obyvatele Újezda jde o další zajímavé místo na výlet.
Kdo přijede na kole, může využít cyklostezku do Koloděj
a odtud na Blatov, případně pěšinu vedoucí přes
lesopark V Panenkách ústící v Ochozské ulici.
Blahoslav Hruška

ÚVALY

Nový parkovací systém
Úvaly a okolní obce se stále rozrůstají a s tím roste i počet aut,
kterými se lidé dopravují po městě a k nádraží. Přináší to nejen
pohodlí, ale také zátěž pro obyvatele, kteří bydlí v centru města a také zátěž na městskou infrastrukturu. Již před 5 lety jsme
proto zavedli regulaci parkování
na náměstí Arnošta z Pardubic
a v Husově ulici. Naposledy pak
město po letech vyjednávání odkoupilo od Českých drah velkou
parkovací plochu za 6 milionů Kč,
která je hned vedle úvalského nádraží. Přesto všechno je centrum
města a okolí nádraží plné parkujících aut.
V letech 2016-2018 jsme s ČVUT
Praha, fakultou dopravní a také
s dopravní komisí města opakovaně řešili dopravní generel, včetně
otázky parkování v okolí nádraží. Proběhlo i několik dopravních
průzkumů. Z nich jednoznačně
vyplynulo, že stávající záchytné
parkoviště u úvalského nádraží
a další přilehlé ulice jsou již nyní
kapacitně nasyceny osobními automobily při stále více převyšující
poptávce a tento problém se postupně přenáší do stále vzdálenějších oblastí od železniční stanice.
Řešením je nabídka kvalitní dostupnosti úvalského centra a nádraží veřejnou hromadnou dopravou, usnadnění přístupu pro
pěší a cyklisty a zavedení systému
individuálního parkování. Nový
parkovací systém s barevnými
zónami chceme zavést od 1. října
2020.
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Parkování bude regulováno v pracovní dny, tj. pondělí-pátek v době od 7:00
do 17:00 hod., a to takto:
Fialová zóna (Arnošta z Pardubic a Husova ulice)
parkování max. 120 minut, zdarma
nelze dokoupit další hodiny parkování, vjezd auta do zóny bude registrován automaticky vjezdovou kamerou, rezidenti (osoby v lokalitě bydlící nebo provozovatelé obchodů
atd.) si budou moci koupit parkovací kartu za stejných podmínek jako doposud
Oranžová zóna
prvních 5 hodin zdarma, každá další hodina za 80 Kč/hod, platba možná přes mobilní aplikaci (MPLA anebo aplikace města) + parkovací automat umístěný na nádraží, rezidenti si mohou pořídit parkovací kartu
Zelená zóna (parkoviště P+R)
zpoplatněné parkování ve výši 30 Kč za den, platba možná přes mobilní aplikaci (MPLA anebo aplikace města) + parkovací automat umístěný na parkovišti P+R
a u nádraží
Šedá zóna
stávající parkoviště na Náměstí Svobody (u Mamuta) – zdarma

Petr Borecký,
starosta Úval

Kulturní léto u našich sousedů
ÚVALY
Hospoda na dobrým místě
Vstupenky na smsticket.cz
HUDBA
16. 7., čtvrtek, od 20 hod.
Xavier Baumaxa
13. 7., čtvrtek, od 20 hod.
Synové výčepu a M.Z.H.
27. 7., čtvrtek, od 20 hod.
Vítkovo kvarteto & Veteráni studené války
na louce pod kostelem
5. 9., sobota, od 20 hod.
Divokej Bill - Koncert legendární úvalské kapely
VÝSTAVA
Klub „65“
28. 8., pátek, od 18 hod.
Dana Marten - Vernisáž výstavy úvalské rodačky,
akvarely a olejomalba

22. 7., středa, od 21: 15 hod
Poslední aristokratka (ČR/SR, 110 min.)
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky
svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než
čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová)
a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na
velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí
místních poměrů a nepolíbení českou realitou…
23. 7., středa, od 21: 15 hod
Neřízená střela (GB/FR, 94 min.)
Victor je jedním z nejobávanějších i nejdražších nájemných vrahů ve své zemi. Zároveň je nejstarším zabijákem, který pokračuje v rodinné tradici založené již jeho
dědečkem. Problém tkví v tom, že právě toto rodinné
řemeslo s sebou nenese mnoho šancí na setkání s dívkou snů.
Chcete být v obraze?
Sledujte
facebookový profil

KLÁNOVICE
SPORT
2. 8., neděle
Klánovický MiniAdventure
Více na webu triprozdravi.cz
ŠKVOREC
KONCERT
11. 7., sobota, od 20:30 hod.
Mňága a Ždorb - Koncert kapely z Valašského Meziříčí,
na jejíž písních vyrostla nejedna generace.
Jako předkapela vystoupí místní hudební funky beat
formace Kec on the mour.
Předprodej smsticket.cz

EastSideEvents.

INZERCE

KOLODĚJE
LETNÍ KINO
Synopse filmů převzaty z www.csfd.cz.
Kinobus promítá na louce za hřbitovem. Vstup zdarma,
občerstvení na místě.
20. 7., pondělí, od 21:15 hod.
Na střeše (ČR, 101 min)
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož
našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva
takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho
nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán?
21. 7., úterý, od 21: 15 hod.
Mia a bílý lev (FR, Německo a JAR, 98 min.)
Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád
a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá dívka Mia
se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde
se jí ve lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí
světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného bílého
lva. Charlieho. Během pár dalších let se z nich stanou
nerozluční přátelé, parťáci na celý život, jejichž pouto
a láska stírá rozdíl mezi světem lidí a zvířat.
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INZERCE

Zavedená účetní firma
rozšiřuje své kapacity.
Komplexní zpracování účetnictví,
daňové evidence, DPH,
daňových přiznání…
T: 777 928 990
nebo e-mail: MynarovaJ@seznam.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané
Nízké ceny. Možnost dopravy.
Tel.: 602 248 464
Email: kcrt@seznam.cz

https://dumfinancesro.

SERVIS, REVIZE

PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB
STABILNÍCH.
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

REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

Nabízím externí vedení účetnictví,
daňové evidence, správu personalistiky
včetně zpracování mezd pro s.r.o. i OSVČ.
Zpracování DPH, KH, SH, silniční daně
a dalších daní. Komunikace s FÚ, SP a ZP.
Mám 20 let praxi s osobním přístupem.
Ceny jsou vždy po dohodě.

Tel.: 608 955 185
email: belivanucto@gmail.com
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MŠ Přišimasy, okres Kolín,
hledá do svého týmu učitelku od 1. 9. 2020
V případě zájmu pošlete životopis na email:

ms.prisimasy@seznam.cz
nebo volejte na telefon 728 307 692.
Těšíme se na Vás!

Mgr. Renata Flašková, advokátka,
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní
dokumentace, insolvence, nemovitosti,
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti).

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
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Nově
PRODEJ – luxusní novostavba RD
5+kk, garáž, 2 terasy,
užitná plocha 200 m2,
pozemek 680 m2,
Potoční ulice, Šestajovice

Cena 12.995.000,- Kč

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz
PRON

A J AT O

PRONÁJEM – kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,
Štefánikova ul., Zeleneč

PRON

A J AT O

PRONÁJEM –ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, pozemek 306 m2, Poříčská ul.,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

zdirad.pekarek@re-max.cz

www.zdiradpekarek.cz
cena 40.000,-Kč/měsíc + energie

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

PROD

ÁNO

PRODEJ – rovinatý stavební pozemek
70x20m, výměra 1412 m2, Svojšická ul.,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

+ odstupné

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy.

REZER

VA C E

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

Městská část Praha 21 Vás zve na

DNY ZDRAVÍ MČ Praha 21

Přesný program najdete v zářijovém vydání Újezdského zpravodaje a na www.praha21.cz.

Sobota 5. 9.

Skatepark žije! – Scooteringové závody (koloběžkové), graffiti jam a doprovodný program

11:00 – 18:00 multifunkční sportoviště v Čentické ulici. Pořádá Neposeda, z. ú., Nízkoprahový klub a terénní program Autobus
společně s místní komunitou jezdců, za finanční podpory MČ Praha 21.

Vidrholecký orienťák pro děti i dospělé

Start od 15:00 podle věku multifunkční sportoviště v Čentické ulici. Pořádá VAMOS 66.

Skatepark žije! – Závody na kolech

Neděle 6. 9.

11:00 – 18:00 multifunkční sportoviště v Čentické ulici. Pořádá Neposeda, z. ú., Nízkoprahový klub a terénní program Autobus
společně s místní komunitou jezdců, za finanční podpory MČ Praha 21.

4. ročník turistického pochodu Za loupežníkem Drholcem

Start: Újezdské muzeum (Starokolínská 2300) 7:00 (50 km), 7:00 – 9:00 (25 km), 8:00 – 10:30 (5, 11 km).
Cíl: 11:00 – 17:00 (pro trasu 50 km do 18:00), Masarykova ZŠ, Polesná 1690.
Kilometráž tras: cykloturistika 5, 11, 25, 50 km, pěší turistika 5, 11, 25, 50 km.
V cíli ochutnávka salátů a možnost jejich hodnocení, drobné občerstvení a atrakce pro děti a jejich rodiče.
Pořádá Klub českých turistů ve spolupráci s Masarykovou ZŠ, za finanční podpory MČ Praha 21.

Úterý 8. 9.

4. ročník turistického pochodu Od muzea k muzeu (10 km)
Start: Újezdské muzeum (Starokolínská 2300) 15:30 – 18:00.
Cíl: Uhříněveské muzeum (Nové nám. 1251/2) 17:00 – 20:30.
Pořádá Klub českých turistů.

Čtvrtek 10. 9.

• Fit s Věrou - cvičení vhodné nejen pro seniory 13:00,

podle počasí multifunkční sportoviště v Čentické ulici nebo přízemí LEVEL, podložku na cvičení s sebou. Potvrzení účasti na
helena.smidova@praha21.cz nebo tel. 281 012 928 (za pěkného počasí je možné přijít na venkovní cvičení bez rezervace).

• Beseda Seniorská obálka 15:30, přízemí LEVEL, Staroújezdská 2300
• Další přednášky a aktivity budou upřesněny.

Pátek 11. 9.
Den zdravé Země

9:00 – 12:00 MŠ a ZŠ • 13:00 – 17:00 veřejnost
multifunkční sportoviště v Čentické ulici
Bohatý program věnovaný přírodě, udržitelnosti, zdraví a zdravému životnímu stylu:
zookoutek • zdravotní diagnostika • poznávání přírody • kompostování a bio odpad • zdravá půda • wellfare
zvířata • ekologické zemědělství • včely a med • ochrana přírody, ohrožených druhů živočichů a rostlin •
netopýři • zdravé potraviny • ukázky sportů a exhibice • dog dancing • doprovodný program
Pořádá MČ Praha 21 ve spolupráci se z.s. Újezd nad Lesy: krajina pro život.

Na akci finančně přispěli: Hl. m. Praha, Česká spořitelna a.s., Pekařství Jaroslav Kollinger s.r.o.

Nabízíte sportovní aktivitu či prezentaci, s níž byste se chtěli do Dnů zdraví MČ Praha 21 zapojit?
Napište nám co nejdříve na helena.smidova@praha21.cz.
Změna programu vyhrazena.

