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...ani kapku nazmar!

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných 
a bytových domů na využití srážkové a odpadní 
vody v domácnosti i na zahradě. 

www.dotacedestovka.cz

800 260 500

info@sfzp.cz

Zeptejte se,
pomůžeme vám!

Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

Požádejte o dotaci
elektronicky na webových 
stránkách programu 
od 7. září 2017

Kromě podrobných informací, které jsou 
k dispozici na webových stránkách, můžete 
využít také bezplatnou telefonní linku. 
Ve všech krajských městech máte navíc 
možnost využít osobních konzultací 
na krajských pracovištích Státního fondu 
životního prostředí ČR.

* maximálně však 50 % z celkových způsobilých 
výdajů; celkové způsobilé výdaje = výdaje přímo 
spojené s realizací podporovaných opatření

Jak získat dotaci 
v šesti krocích
 seznamte se s podmínkami programu,
  nechte si od dodavatele nebo autorizovaného 
projektanta zpracovat jednoduchý projekt,

  podejte elektronickou žádost – z pohodlí 
domova a bez front,

  doručte na kterékoli krajské pracoviště SFŽP ČR 
žádost a povinné přílohy v listinné podobě,

  doložte dokončení realizace systému,
 podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci.

Výhody programu
 rychlá administrace,
 možnost opravy žádosti v případě zjištění 
nedostatků,

 doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace 
žádosti.

Akumulace srážkové 
vody pro zálivku zahrady 

dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

pro stávající domy v lokalitách zasažených 
akutním nedostatkem vody

Akumulace srážkové 
vody pro splachování WC 
a zálivku zahrady 

Využití přečištěné 
odpadní vody s možným 
využitím srážkové vody 

dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím 
srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace 
s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže 
+ 10 000 Kč na projektovou přípravu*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR
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V  době, kdy píši tyto řádky, nová Rada ještě není zvolena, její slože-
ní je však již dohodnuto. Příští koalici naší městské části vytvoří 
zastupitelé ODS a hnutí ANO. Nový pan starosta tedy bude vést 

dvoubarevnou koalici, což se na první pohled může zdát jako jednoduché 
a jednodušší, než tomu bylo doposud, ale zda tomu tak skutečně bude, to 
ukáže čas. Naše pětičlenná rada byla složena ze zastupitelů z pěti stran. 
Já odcházím po osmi letech do opozice. Nejsem z toho smutná, naopak. 
Mám radost z toho, kolik se nám podařilo dobré práce! Naše městská část 
je v dobré kondici. Na největší investiční akce jsme vždy dokázali získat fi-
nance z vnějších zdrojů a nemuseli tak čerpat z vlastních a já přeji Újezdu, 
aby tomu tak bylo i v budoucnu. 
Děkuji Vám všem, kteří jste mi ve volbách dali svůj hlas, pokusím se Vás ne-
zklamat ani jako opoziční zastupitel. Po třech letech starostování ráda zpo-
malím tempo a z opoziční lavice teď budu sledovat, jak se věci dělají lépe. 
Přeji Vám vše dobré, milí Újezďáci. 

Vaše
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Letos byly kvůli nevyhovujícímu technickému stavu 
odstraněny z hřiště na Psím plácku dva herní prvky. 
Ve spolupráci s veřejností byly nově vybrány  dvě klasické 
houpačky a jedno houpací hnízdo. S ohledem na celkový 
charakter hřiště byla oslovena firma Tomovy parky s. r. o., 
z jejíž výroby pochází všechny prvky na hřišti. 
S firmou byla uzavřena smlouva, v rámci níž se firma 
zavazuje dílo provést nejpozději do 31. 8. 2018. Ačkoli se 
jedná o léty prověřeného, dnes už tradičního dodavatele 
dětských hřišť, nebyla realizace do uvedeného termínu ani 
započata, natož dokončena. Zástupci společnosti Tomovy 
parky nereagují na urgence ze strany MČ Praha 21, e-mail 
zůstává bez odpovědi a telefonická komunikace rovněž 

není možná. Z těchto důvodů MČ Praha 21 přistoupila 
k odstoupení od smlouvy. 
Byl osloven nový dodavatel, který nabízí podobné herní 
prvky. Z kapacitních důvodů může však zakázku realizovat 
až v příštím roce. Čas v tomto mezidobí bychom rádi využili 
k diskuzi a výběru nového prvku či jiné aktivity namísto 
stávající mašinky, jež je rovněž v technicky nevyhovujícím 
stavu a v brzké době dojde k její likvidaci. Budeme rádi, 
když se s námi budete podílet na obnově hřiště na Psím 
plácku. Vaše podněty a nápady můžete zasílat na  odbor 
školství a kultury. Děkujeme dětem i rodičům za trpělivost. 

 Markéta Slavíková,                                                                                                                             
 odbor školství a kultury

Herní prvky na Psím plácku

Blíží se konec roku a s ním Vánoce. Ať je slavíte jako svátky 
křesťanské, nebo rodinné nebo jen jako společenskou 
příležitost, málokomu se chce být na Štědrý večer sám. 
Jenže někteří z nás jinou možnost nemají...
Na odbor sociálních věcí se obrátila Jana Janžurová, 
obyvatelka sídliště Rohožník, s nabídkou, že by ráda pro 
naše osamělé občany štědrovečerní večeři připravila. 
„Je to skvělá myšlenka, kterou maximálně podpoříme. 
Dobrovolnictví a komunitní spolupráce má v naší práci 
obrovský smysl,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí 
Radka Lipanovičová. 
„Po zkušenostech, které jsem za život nasbírala a zejména 
po kontaktu se skutečně osamělými starými lidmi, ve mně 
tento nápad zrál,” vysvětluje Jana Janžurová.

Akce se bude konat ve společenském sále DDM v Újezdě. 
Přijměte proto prosím pozvání na 24.12. 2018 ke společné 
večeři s tradičními vánočními pokrmy vy všichni, koho tíží 
samota, a to zejména o Vánocích. Pokud toto pozvání čtou 
přátelé nebo sousedé osamělých duší v Újezdě, prosím, 
předejte jim je.
Stačí pak zavolat nebo poslat email na níže uvedené 
kontakty (nejpozději do 10. 12. 2018), budeme s Vámi 
počítat a domluvíme se na podrobnostech.
Mgr. Edita Gramatová   
tel. 281 012 988, edita.gramatova@praha21.cz
Bc. Lucie Nováková, DiS. 
tel. 281 012 925, lucie.novakova@praha21.cz

(red)

Štědrovečerní večeře pro osamělé 

 
 
 

ÚMČ Praha 21, Masarykova ZŠ, SDH Újezd n. L., 
Újezdské muzeum a římskokatolická farnost 

v  Újezdě n. L a Kolodějích Vás srdečně zvou na  
 

 PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU  
A ZVONKOVÝ PRŮVOD 

V NEDĚLI 2. prosince 2018 
 

  
 

Sejdeme se v  16:30 na farní louce (roh ulice 
Čentická a Polesná) a půjdeme zvonkovým průvodem 

do parku před školou, kde budeme pokračovat 
zpíváním a rozsvěcením vánočního stromu cca 

v  17  hod. 

Občerstvení zajištěno. S  sebou si vezměte zvonky, 
lucerny, rolničky a vánoční náladu. 

Akce je spojena s charitativní sbírkou pro Světlušku. 
 

 

Vážení občané, srdečně Vás zveme na

1. USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ
Zastupitelstva MČ Praha 21,

které se uskuteční 

5. 11. 2018 od 16:00 hod
v Divadelním sále MZŠ.

Program bude uveřejněn na úřední desce
a na webových stránkách MČ Praha 21. 

Všichni jste srdečně zváni.

Po dobu rekonstrukce staré hasičárny na Staroújezdské ul. 
Bude zřízena dočasná hasičská zbrojnice v prostorách bý-
valé budovy Ideal Lux na Blatově. Veškeré další informace 
naleznete na nově doplněném webu
 www.sdhujezdnadlesy.cz.

(red)

Provizorní hasičárna



5

 
Kalendárium na listopad

  3. 11. Taneční zábava u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů,

 Polyfunkční dům,
 od 14 hod.

  3. 11. 4. Újezdský strašiles,
 Multifunkční hřiště a okolí,
 od 16:15 hod.

  7. 11. Michal Halva – vernisáž 
výstavy,

 Café Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

  8. 11. Chudinské kolonie 
1. republiky,

 vycházka SPCCH,
 viz str. 26

10. 11. Výlet do Drážďan,
 pořádají zahrádkáři,
 viz str. 26

10. 11. O zvědavém slůněti,
 pohádka,
 Polyfunční dům,
 od 10:30 hod. 

11. 11. Lampionáda,
 Psí plácek, od 16:30 hod. 

14. 11. Filmový klub,
 Velká iluze (FR, 1937),
 Aula Masarykovy ZŠ,
 od 19 hod. 

19. 11. V rytmu swingu 
 buší srdce mé,
 Národní divadlo,
 zajišťuje KAS,
 od 19 hod.

30. 11. Adventní výstava – vernisáž,
 areál zahrádkářů 

na Staroújezdské ul.,
 od 10 hod. 

  1.12. Ovečka betlémská,
 pohádka,
 Polyfunkční dům,
 od 10:30 hod.

  1. 12. Adventní dílna,
 Polyfunkční dům,
 od 15 hod. 

VÁNOČNÍ DÍLNA 
Přijďte si vyrobit přáníčko, ozdobit perníček 

či vyrobit nějakou vánoční dekoraci

4. 12. 2018 od 14:00 hod. do 18:00 hod.
v přízemí Polyfunkčního domu Level,
Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy  

Srdečně Vás zve MČ Praha 21, Komise sociální politiky a zdravotnictví a Neposeda z.ú. 

ZÁBAVA PRO SENIORY
Městská část Praha 21, Odbor sociálních věcí, 

Odbor občansko-správní a Klub aktivních seniorů 

pořádá taneční odpoledne
v sobotu 3. 11. 2018 

od 14:00 do 19:00 hod.
v sále Polyfunkčního domu LEVEL

Všichni jste srdečně zváni, 
těšíme se na společně prožité odpoledne 

s hudbou, tancem a přáteli.
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pátek  23. 11. 18.00  mše sv. s hudbou ke cti sv. Cecílie
    účinkují chrámoví hudebníci

pátek–neděle           30. 11. - 2. 12.  Adventní výstava 
   (areál zahrádkářů – Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy

sobota 1. 12. 10.30 DDM – dům UM – pohádka Ovečka Betlémská
  15.00 DDM – dům UM – Výroba adventních věnců 

neděle  2. 12.   9.00 farní mše sv. s žehnáním adventních věnců
(1. adventní)    po mši sv. setkání u kávy ve farní stodole

  16.30 přivítání Adventu na farní louce v Čentické ul. naproti MZŠ, pokračuje 
Zvonkovým průvodem, ZPÍVÁNÍM A ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO 
STROMŮ. Zpívat bude sbor MZŠ SOVIČKA a pro Nadační fond ČRo. 
Světluška proběhne dobročinná sbírka. Občerstvení zajištěno.

úterý  4. 12.  14.00 Vánoční dílna v přízemí polyfunkčního domu Level
   výroba vánočních dekorací, přáníček, zdobení perníků

středa  5. 12.  16.00 DDM Dům UM – Mikulášský karneval

pátek  7. 12.  16.00 DDM Dům UM – adventní výtvarná dílna

sobota  8. 12.  19.00  adventní bohoslužba při svíčkách

neděle  9. 12.   9.00  farní mše sv.
(2. adventní)  

čtvrtek  13. 12.  17.30 Vánoční zpívání – ve dvoře Masarykovy ZŠ, I. stupeň 

pátek  14. 12. 18.00  mše sv. a po ní adorace; 
   příležitost ke svátosti smíření v sakristii až do 20h

sobota  15. 12. 10.30 DDM – Dům UM – pohádka Cestou do Betléma
 15. 12.  17.30  zpovídání v kostele do 18.45
  19.00 adventní bohoslužba při svíčkách

neděle  16. 12. 9.00  farní mše sv. 
(3. adventní)   10.30  mše sv. s účastí rodin

úterý  18. 12. 17.00 adventní koncert Soviček v kostele v Kolodějích, 

sobota  22. 12. 19.00  adventní bohoslužba při svíčkách

neděle  23. 12.  9.00  farní mše sv.
(4. adventní)  

pondělí  24. 12 16.00  štědrovečerní mše s účastí dětí a rodičů
(Štědrý den)   po mši sv. se bude rozdávat Betlémské světlo
  24.00  půlnoční mše

úterý  25. 12.  9.00  farní mše
(Hod Boží vánoční)  10.00  kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

středa  26. 12. 9.30 vánoční bohoslužba s Večeří Páně v evangelickém kostele ve Škvorci
  10.00  kostel v Kolodějích otevřený k návštěvě betléma do 16.00
(sv. Štěpána)  18.00  mše sv. se svěcením vína a poetický večer

neděle  30. 12.  9.00 mše sv. s požehnáním pro manžele 
  10.00  kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00 

pondělí  31. 12.  16.00  mše sv. na rozloučení s občanským rokem
(Silvestr)

úterý  1. 1. 2019 10.30  slavnostní mše sv.
(Nový rok)  11.30  kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00  

neděle  6. 1. 2018 9.00  mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla 
Slavnost Zjevení Páně   farní snídaně ve stodole

  17.00  koncert v kostele na podporu Tříkrálové sbírky

MŠE PROBÍHAJÍ V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍZE V KOLODĚJÍCH

Advent a Vánoce 2018 a Nový rok 2019



TÉMA

7

Jak jsme volili
V okamžiku, kdy držíte toto číslo ÚZ v rukou, již je dohod-
nuté nové složení Rady MČ Praha 21. Jelikož ale bylo první 
zasedání nového zastupitelstva, z něhož vzejde nová rad-
nice, svoláno až na  5. listopadu a ÚZ nemůže předbíhat 
běh věcí, sluší se alespoň podívat se detailněji na výsledky 
komunálních voleb v naší městské části, které se mohou 
pochlubit hned dvěma prvenstvími.
Za prvé voliči překvapili vysokou volební účastí. S výjim-
kou prvních dvou voleb v roce 1990 a 1994 nikdy nepřišlo 
k volebním urnám tolik Újezďáků. Bylo jich celkem 4247, 
což představuje 55, 38 procent všech oprávněných voličů.
Druhé prvenství je třeba hledat v genderovém složení no-
vého zastupitelstva. Ze 17 členů je hned deset žen. To je 
o  čtyři zastupitelky více, než v minulém zastupitelstvu. 
Je  to i absolutní dohledatelný rekord v počtu žen, které 
kdy Újezd reprezentovaly. 
Podobně jako v mnoha dalších městských částech zvítězi-
la v Újezdě touha po změně – alespoň co se personálního 
obsazení zastupitelstva týče. Svůj mandát obhájilo jen pět 
zastupitelů (Zuzana Dastychová, Petr Duchek, Karla Jakob 
Čechová,  Pavel Roušar a Zdeněk Růžička), ostatních dva-
náct patří mezi nové tváře. 

Vítězem se stala Občanská demokratická strana se šesti 
mandáty – i když ji od druhého uskupení Piráti a STAN pro 
Újezd (5 mandátů) dělilo pouhých 301 hlasů. Pomyslnou 
třetí příčku má v naší městské části hnutí ANO (3 mandá-
ty), po jednom pak Otevřený Újezd, Patrioti a TOP 09.  
I v Újezdě se projevil celorepublikový trend úpadku prefe-
rencí pro sociální demokraty. ČSSD vůbec poprvé od roku 
1990 v novém zastupitelstvu nezasedne. Mandát ztratily 
i další strany a uskupení, které byly v minulém zastupitel-
stvu – Pro Prahu a Strana soukromníků ČR (resp. Strana 
svobodných občanů, za niž se Jaroslav Jeníček do zastupi-
telstva v roce 2014 dostal). 
A nakonec ještě jedna zajímavost – Újezd má celkem osm 
volebních okrsků, hned ve čtyřech z nich občané volili vý-
razně odlišněji, než v ostatních. Sever Blatova favorizoval 
ODS (ta tu získala 37 procent hlasů), jih Blatova a střed 
obce (od Staroújezdské na západ) je naopak baštou Pirátů 
a STAN, kteří tu získali 31 procent hlasů. Oproti průmě-
ru se lehce vychýlily také oba okrsky na Rohožníku, kde 
lehce ztratila ODS a naopak bodovali Patrioti (10,5 resp. 
13,3 procenta). 

Blahoslav Hruška  

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 6 mandátů 26,36 % 1.  Milan Samec 
2.  MUDr. Zuzana Dastychová 
3.  Ing. Lucie Ponicová, DiS. 
4.  Zdeňka Hubínková 
5.  Ing. Kristýna Kopecká 
6.  Ing. Ondřej Vojta

PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD 5 mandátů 25,92 % 1.  Ing. Marie Kučerová 
2.  Bc. Blanka Charvátová 
3. Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D. 
4.  Petr Říha 
5.  Mgr. Lucie Doležalová

ANO 2011 3 mandáty 17,52 % 1.  Zdeněk Růžička 
2.  JUDr. Hana Pelčáková 
3.  Ing. Jitka Carbolová

OTEVŘENÝ ÚJEZD 1 mandát 7,15 % 1.  RNDr. Pavel Roušar

PATRIOTI 1 mandát 7,11 % 1.  Petr Duchek

TOP 09 1 mandát 5,46 % 1.  Karla Jakob Čechová

PRO PRAHU žádný mandát 3,42 % 

ČESKÁ STRANA  
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 

žádný mandát 2,69 % 

KOMUNISTICKÁ STRANA 
ČECH A MORAVY 

 žádný mandát 2,09 %

STRANA SOUKROMNÍKŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

žádný mandát 1,58 % 

STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ žádný mandát 0,7 % 

Zdroj: volby.cz
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Milan SAMEC
Občanská 
demokratická 
strana
44 let, 
specialista ICT

Letos jsem oslavil 
44. narozeniny. Podnikám v oblas-
ti ICT technologií a  managementu. 
V Újezdě žiji více jak 20 let. Mezi mé 
zájmy patří moderní technologie 
a  jejich všeobecný rozvoj, digitální 
měny, aktivní sport, psychologie, lite-
ratura faktu a dokumentární pořady.
Zajímám se o management a oblast 
řízení lidí. V Újezdě bych rád změnil 
fungování komunální politiky větším 
zapojením široké veřejnosti a zamě-
řím se na oblast územního rozvoje 
a dopravy, které považuji za stěžej-
ní pro rozvoj naší městské části. Rád 
bych změnil úřad v moderní a fungu-
jící celek.

MUDr. Zuzana 
DASTYCHOVÁ
Občanská 
demokratická 
strana
70 let, důchodkyně

Chtěla bych se vrá-
tit k práci v sociální oblasti, zdravot-
nictví a podpoře spolků, což mi jako 
opozici nebylo umožněno. Jsem vdo-
va, mám 2 dcery a psa. Rodina man-
žela žila od nepaměti v  Újezdě, já 
jsem tu 46 let. V mládí jsem aktivně 
sportovala, nyní občas. Ráda cestuji. 
Oprašuji jazyky, abych se domluvila. 
Vždy mne bavila historie a kultura. 
Chtěla bych se dočkat návratu sluš-
nosti a respektu zastupitelů i k obča-
nům. To se nám tady nějak vytratilo.

Ing. Lucie 
PONICOVÁ, DiS.
Občanská 
demokratická 
strana
41 let, 
finanční manažerka

V Újezdě žiji od roku 2001, kdy jsem 
se přistěhovala z Liberce za mým 
manželem, který tu žije od narození. 
Společně vychováme 2 děti. Vystu-
dovala jsem Vysokou školu finanční 
a  správní. Pracuji jako finanční ma-

nažerka v  oddělení fondů EU. Mým 
největším koníčkem jsou moje děti. 
Od roku 2012, kdy jsem se stala člen-
kou komise Zdravé městské části 
a Místní agendy 21, se aktivně zapo-
juji do dění městské části. 
V letech 2015/2016 jsem působila na 
pozici koordinátorky Místní Agendy 
21, poslední 2 roky spolupracuji na 
projektu Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání v Praze 21.

Zdeňka 
HUBÍNKOVÁ
Občanská 
demokratická 
strana
53 let, 
referentka

V Újezdě trvale žiji od roku 2001. Pů-
vodně zde naše rodina měla chatu 
a poté, co se mi narodila dcera, po-
stavili moji rodiče rodinný domek. 
Ten jsem po jejich smrti zdědila. 
Moje maminka pocházela z ne-
dalekých Koloděj, bratr mého ot-
ce s  rodinou žil v  Újezdě od roku 
1953 a  moje sestřenice a bratranci 
v  Újezdě chodili do školy, považuji 
se tedy tak trochu za starousedlíka. 
Ráda bych přispěla ke spokojenos-
ti našich spoluobčanů například 
v hledání možností jak zlepšit kvali-
tu obědů pro naše seniory či zajistit 
lépe uklizené chodníky. 

Ing. Kristýna 
KOPECKÁ
Občanská 
demokratická 
strana
39 let, 
asistentka

Narodila jsem se před 39 lety v Praze. 
Na sídlišti Rohožník žiji již od svých 
čtyř let. Vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou. Jsem vdaná a s  man-
želem vychovávám 2 syny. 
Ráda si zajdu zaběhat do lesa nebo 
se s kluky jen tak projet na kole či ko-
loběžce. Odpočinu si u dobré knížky 
nebo u zajímavého filmu. 
Mým cílem je, aby měli lidé možnost 
více se podílet na rozvoji Újezda 
a  aby se z naší městské části sta-
lo pěkné místo nejen k bydlení, ale 
i k trávení volného času.

Ing. Ondřej 
VOJTA
Občanská 
demokratická 
strana
55 let, 
poradce

Je mi 54 let a v Újezdě žiji od roku 
1999, tedy již 19 let. Za tu dobu jsem 
tu postavil dům, oženil se a založil ro-
dinu, tedy taková usazená náplava. 
V současnosti pracuji jako poradce 
v  oblasti moderního životního stylu 
a rozvoje osobnosti. Ve svém volném 
čase působím jako vedoucí žákovské-
ho týmu FK Újezd nad Lesy. V zastupi-
telstvu bych se chtěl věnovat koncep-
ci územního rozvoje Újezda, zejména 
vlivu developerských projektů na za-
hušťování zástavby a dopravní infra-
struktury.

Ing. Marie 
KUČEROVÁ
Piráti a STAN 
pro Újezd
66 let, 
ekonom, 
účetní auditor

Vystudovala jsem VŠE v Praze, obor 
zahraniční obchod. 25 let je mou 
hlavní profesí auditing – ověřování 
účetnictví a účetních závěrek, mimo 
jiné v rámci mezinárodní společnosti 
Deloitte.
Věnovala jsem se různým typům spo-
lečností, ale nejvíce finančním institu-
cím. Vedle toho jsem pracovala jako 
krizový manažer jmenovaný Českou 
národní bankou, nuceným správcem 
či likvidátorem finančních institucí. 
Dvanáct let jsem přednášela na In-
stitutu ekonomických studií Fakulty 
sociálních věd na Univerzitě Karlově.

Bc. Blanka 
CHARVÁTOVÁ
Piráti a STAN 
pro Újezd
32 let, 
systémový 
specialista 
Generální řed. České dráhy

Pracuji jako systémová specialistka 
na Generálním ředitelství ČD, nyní mi 
končí rodičovská dovolená. Mou pri-
oritou je komunitní život a radnice, 

Zastupitelé se představují



která s občany otevřeně komunikuje 
a zveřejňuje všechny informace. Ne-
ní mi jedno, jak se nám v Újezdě ži-
je a chci přispět k tomu, aby se naše 
obec konečně začala rozvíjet. Ráda 
bych dosáhla toho, aby se tady dobře 
žilo v budoucnu i našim dětem.

Mgr. et Mgr. 
Marek 
HAVRDA, Ph.D.
Piráti a STAN 
pro Újezd
44 let, 
ekonom, sociolog

Vystudoval jsem ekonomii, sociolo-
gii a management na předních uni-
verzitách v ČR, Velké Británii a USA. 
Po ukončení studií jsem působil v me-
zinárodních společnostech, nezisko-
vých organizacích a Evropské komi-
si, kde jsem se podílel na legislativě 
ochrany spotřebitelů. V současné do-
bě podporuji nové technologické spo-
lečnosti, mj. v oblasti výzkumu a prak-
tického využití umělé inteligence. Jako 
nezávislý expert jsem členem Komise 
RIA Legislativní rady vlády. Jsem spo-
luautorem protikorupční kuchařky 
Korupce jako parazit. 

Petr ŘÍHA
Piráti a STAN 
pro Újezd
58 let, i
nformatik

Narodil jsem se 
v Kolíně, po ukončení gymnázia jsem 
odešel do Prahy. Profesní život jsem 
zasvětil informačním technologiím, po 
15 letech práce v Microsoftu přestoupil 
na Ministerstvo vnitra vybudovat Od-
bor Hlavního architekta eGovernment 
a poté jsem se stal vrchním ředitelem 
pro IT a eGovernment. I po odchodu z 
MV jse mse věnoval ICT, působil např. 
jako ředitel výzkumné a  analytické 
společnosti IDC. Mám 3 syny, baví mě 
politika, lyžování, hokej, divadlo a hud-
ba. Mým cílem je transparentní a dob-
ře komunikující úřad.

Mgr. Lucie 
DOLEŽALOVÁ
Piráti a STAN 
pro Újezd
38 let, 
právník

Vedle práva, které 
jsem vystudovala na Univerzitě Kar-

lově, se dlouhodobě zajímám přede-
vším o oblast vzdělávání. Péče o naši 
postiženou dceru mě také přivedla 
kvnímavosti vůči potřebám lidí různě 
znevýhodněných. Věřím, že společ-
ným cílem nás, nových zastupitelů, 
bude vedle zvelebování Újezda io-
tevřít dveře úřadu občanům. Mám 
radost, že se do toho mohu aktivně 
zapojit.

Zdeněk 
RŮŽIČKA
ANO 2011
54 let, 
zastupitel MČ 
Praha 21, 
podnikatel

Narozen v r. 1963 v Kutné Hoře. 
V  Újezdě žiji 47 let a se svou man-
želkou jsem zde vychoval dvě děti. 
Poslední studia (včelařská) jsem spo-
lu se svým synem ukončil letos. Celý 
život jsem se věnoval práci s dětmi 
(vodáci, orientační sporty, dětské 
tábory). Energii čerpám kontaktem 
s  přírodou – sázím stromy, chovám 
zvířata a  mou velkou vášní je včela-
ření. Pracoval jsem jako řidič i proda-
vač, vedoucí i mistr, ale od roku 1991 
podnikám v oblasti spojené právě 
s  chovem zvířat. Od roku 2014 jsem 
zastupitelem MČ Praha 21.

JUDr. Hana 
PELČÁKOVÁ
ANO 2011
65 let, 
advokátka

Vážím si vaší důvěry 
a jako zastupitel budu jednat vždy ve 
prospěch naší městské části. Využiji 
přitom všech zkušeností, získaných 
doma i ve světě, z profese advokáta, 
stevardky, z právního oddělení Úřadu 
zmocněnce vlády ČR  i z dalších čin-
ností. S vámi tu žiji 34 let a doufám, že 
se nám společně podaří vytvořit hod-
noty, které budou přínosem jak pro 
nás, tak  pro další generace.    

Ing. Jitka 
CARBOLOVÁ
ANO 2011
53 let, 
překladatelka, 
školitelka IT

Pocházím z Dobruš-
ky, v Praze žiji od roku 1987, v Újezdě 
12 let. Vystudovala jsem automa-

tizované systémy řízení na VŠST 
v  Liberci. Jsem vdaná, máme jed-
noho syna, který studuje na ČVUT. 
Mým koníčkem je jóga, zahradničení 
a  cestování. Jsem spoluzakladatel-
kou spolku Újezd nad Lesy: krajina 
pro život, se kterým jsme v Újezdě 
pořádali Den pro život, divadla, peti-
ce proti prodeji Ideal Luxu, za květ-
nický sjezd obchvatu Újezda a další. 
Pracuji v komisi životního prostředí.

RNDr. Pavel 
ROUŠAR
Otevřený Újezd
54 let, 
projektový manažer

Vystudoval jsem 
Matematicko-fyzikální fakultu UK 
a  profesně se orientuji na projekto-
vé řízení. Do Újezda jsme se s man-
želkou Zitou přistěhovali v r.  2003. 
Velmi rychle jsme byli vtaženi do ob-
čanských aktivit na ochranu a  polu-
vytváření veřejného prostoru, které 
v r. 2005 vyústily v založení občanské-
ho sdružení Újezdský STROM. Zkuše-
nost ve sdružení mne v r. 2010 přived-
la do komunální politiky. Za Otevřený 
Újezd jsem byl do r. 2014 starostou 
a zastupitelem MČ Praha 21 jsem třetí 
volební období.

Petr DUCHEK
Patrioti
54 let, 
zastupitel 
a bývalý radní 
MČ Praha 21

Zastupitel text 
redakci nedodal. 

Karla JAKOB 
ČECHOVÁ
TOP 09
50 let, 
starostka

Od roku 2010 se 
aktivně věnuji politice, nejprve ja-
ko radní MČ Praha 21, později jako 
místostarostka, poslední tři roky ve 
funkci starostky. Jsem zastánkyně 
konzervativní politiky. Dění v Újezdě 
nad Lesy se s  radostí budu věnovat 
i nadále. Pokud bude zájem, ráda se 
podělím o své zkušenosti.   
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Na loňskou výstavu Retro v Národní-
mu muzeu dorazilo 150 tisíc návštěvní-
ků a stala se tak jedním z nejúspěšněj-
ších projektů muzea. Není divu – retro 
je v módě a zdaleka nejde jen o nostal-
gické ohlédnutí za dobou, v  níž jsme 
žili. Některé produkty vzniklé před ro-
kem 1989 se znovu dostávají do módy. 
A patří mezi ně i výrobky, kterými kdysi 
československý trh zásobovala blatov-
ská továrna družstva Prodex.
Samotné družstvo vzniklo již v roce 
1951 a jeho cílem bylo sjednotit pod 
jednou střechou bývalé živnostníky 
a  malé firmy v oboru brašnář a sed-
lář, které komunistický režim zestátnil. 
Prodex, celým názvem „výrobní druž-
stvo brašnářů a ozdobníků v Praze,“ 
sídlil na Národní třídě a měl desítky 
menších provozoven. V 70. letech mi-
nulého století začal Prodex uvažovat 
o  novém výrobním závodě a volba 
padla na státní pozemek na Blatově, 
který dnes stojí na roku ulic Baršovická 
a Netušilská. O stavební povolení za-
žádal Prodex tehdejší Místní národní 
výbor v roce 1979, samotná továrna 
se rozběhla až v roce 1983.
Blatovská fabrika zaměstnávala svého 
času až stovku lidí, většinou z řad bla-
tovských občanů. Bez zajímavosti není 
ani fakt, že dva Újezďáci působili také 
v orgánech družstva. Oldřich Šolc byl 
v  letech 1961-1962 členem předsta-
venstva, Rudolf Píša mezi lety 1971-
1976 místopředsedou Prodexu.
Blatovský Prodex se specializoval pře-
devším na výrobu kabelek, brašen 

a  aktovek z umělých náhražek kůže 
v nejrůznějších barevných a povrcho-
vých úpravách. Kromě dámských do-
plňků byl svého času velmi oblíbeným 
artiklem z Blatova muškařský košík 
pro rybáře. Nešlo o levnou záležitost, 
v roce 1986 přišel na 240 českoslo-
venských korun, což vzhledem k teh-
dejší průměrné měsíční mzdě zna-
mená, že by podobný košík stál dnes 
2 500 Kč.
Úpadek produkce módy z Blatova při-
šel po roce 1990. Koženka přestala 
být v módě, trh byl zaplaven zbožím 
ze západu, navíc se ve velkém začala 
i do Československa dostávat levná 
produkce z asijských zemí. Výrobní 
družstvo Prodex je proto od roku 1993 
vedeno v likvidaci.
Samotná výrobní budova na Blatově 
i  s  přilehlým skladem se ale dočkala 
nové kapitoly své historie. Hned v ro-
ce 1993 areál získala firma Ideal Lux 
zastoupená jednatelem Petrem Lojí-
nem. Místo kabelek se na Blatově za-
čala montovat svítidla – odtud i název 
firmy. Před několika lety ale výroba 
skončila a objekt zůstal opět pustý.
Navíc se přidala vleklá soudní jednání. 
Připomeňme, že Ideal Lux byl majite-
lem budov, nikoliv ale většiny pozem-
ků pod nimi, které patřily Magistrátu 
hl. m. Prahy a naše městská část k nim 
vykonávala práva. Loni nakonec za při-
spění účelové dotace z magistrátu MČ 
Praha 21 od Petra Lojína blatovský ob-
jekt zakoupila. V místech, odkud kdysi 
do někdejšího Československa prou-

dily módní kabelky, které si našly ces-
tu i do sbírek Uměleckoprůmyslového 
muzea v Praze, chtělo dnes již bývalé 
vedení obce vybudovat zdravotnické 
zařízení. A na novém zastupitelstvu 
bude rozhodnutí, jaká další kapitola se 
na Blatově začne psát.

Blahoslav Hruška
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Moji milí přátelé, věřím, že listopadový program vás nadchne. 
Ve středu 7. 11. vás pozvu na vernisáž Michala Halvy. Výjimeč-
nost tohoto výtvarníka zaujala mimo Evropu i Japonsko, kde 
realizoval několik autorských výstav. Jeho obrazy jsou plné 
záhadných stylizovaných figur, šifer, symbolů a znaků a osloví 
vás svojí záhadnou atmosférou výjimečného a nadpřirozené-
ho světa. Popusťte uzdu fantazii a užijte si skvělou atmosféru 
večera, který doprovodí výborná cikánská kapela, které bude 
kralovat houslový virtuos Ivan Herák. Nadto ještě nabídneme 
ochutnávku moravských vín z vinařství Václav Šalša.  A není to 
ledajaké vinařství. První dochované zmínky pochází z roku 1796. 
Asi se ptáte, jak tato ochutnávka souvisí s vernisáží obrazů… Mi-
chal Halva je autorem originálních etiket na vybranou řadu vín.  
Na vernisáži budete mít možnost tato vína ochutnat a také si 
nějakou lahev zakoupit a odnést domů. Věřím, že tento večer 
bude opravdu velkolepý.
V závěru týdne nás čeká jeden sváteční den, který společně osla-
víme. Blíží se totiž svátek všech Martinů, a to včetně toho svatého 
na bílém koni. A protože máme rádi tradice, i letos přichystáme 
lahodné paštiky, kachní roládu se švestkami a kaštany, které se 
budou zapíjet Novellem, prvním vínem z letošní italské sklizně. 
Na závěr si můžete dopřát kávu se svatomartinskými koláčky. Vů-
bec této nabídce nezkoušejte odolat a včas si zarezervujte místo. 
V neděli 11. 11. otevíráme dle tradice v 11 hodin a 11 minut.
V sobotu 17. 11. nás čeká státní svátek a tudíž bude v Café Galerii 
zavřeno. Nicméně hned ve čtvrtek 22. 11. od 18 hodin se sejdeme 
u pokračování filmových perliček ze světa slavných výtvarníků.
Film „Žízeň po životě“ je kvalitním přepisem románu Irvinga 
Stonea a zobrazuje nejen dramatický život malíře Vincenta Van 
Gogha, kterého hraje Kirk Douglas, ale i celé malířské hemžení 
v Paříži v období rozkvětu impresionismu. Velmi přesvědčivě je 
podána i postava Paula Gauguina. Herec Anthony Quinn za tuto 
roli získal prestižního Oskara. Velice působivé jsou i rekonstruk-
ce krajin a objektů, které tvůrci vytvořili pro natáčení podle Van 
Goghových obrazů. Barvité zachycení Provence řadí tento film 
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Podzimní Zelený dům

KULTURA

HUDEBNÍ KURZY 
při Úřadu MČ Praha 21

Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy

Stále přijímají přihlášky 
na školní rok 2018/2019

na tyto obory:

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
děti od 5 let a starší

HRA NA KLAVÍR A KEYBOARD
děti od 6 let a starší

HRA NA KYTARU
děti od 6 let a starší

  Do uvedených hudebních kurzů 
se mohou přihlásit i ti zájemci, kteří 
neměli možnost umístit se na ZUŠ

VÝUKA PROBÍHÁ VE VŠECH 
KURZECH INDIVIDUÁLNĚ

Informace a přihlášky

u pí. Razesbergerové:
 tel. 602 855 639

Michal Halva, Dva brouci

k nezapomenutelným životopisným dílům. Vstup-
né 50 Kč.
Ale to jsme se již dostali do prosince . První pro-
sincovou akcí bude v sobotu 1. 12. od 18 hodin 
koncert manželského páru Lucie a Jamese Carl-
son, který u nás již jednou vystupoval Duo Cricket 
and Snail si pro nás připravil zajímavý projekt. 
Krásný Vánoční koncert zahájí promítáním uni-
kátního němého filmu Jeana Renoira „La Petite 
marchande d`allumettes“- Děvčátko se zápalkami 
z roku 1928. Film doprovází hudba Jamese Carlso-
na, kterou živě zahraje společně se svojí ženou Lu-
cií. Jamesova hudba odráží kouzlo a humor filmu 
natočeného podle příběhu Hanse Christiana An-
dersena. Vstupné na tento koncert je 250 Kč.
Mimo vernisáž pamatujte pro jistotu na včas-
nou rezervaci u všech akcí na telefonním čísle 
608  943  568. Počet míst je přeci jen omezený 
a program lákavý.
Velice se těším na Vaši návštěvu a přeji krásný 
slunečný podzim.

Martina Schiffmannová,
galeristka
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Jak vznikl nápad nabídnout dětem filmový 
kroužek?
Nápad vznikl při zakládání filmového klubu K 21. 

Tehdejší starosta Pavel Roušar s Petrem Machem mě oslovili, zda bych s K 21 
spolupracoval a při probírání různých  otázek padla také úvaha, zda by nebylo 
zajímavé na újezdské základní škole založit filmový kroužek. Městská část to 
podpořila grantem. 

Co se v kroužku děti naučí? 
V kroužku se naučí základy práci s kamerou, základy střihu a práce se zvukem. 
K výuce používáme také seriál „Filmová škola“, který natočil a provádí jím re-
žisér Ondřej Kepka. 

Dá se kroužek chápat jako výchova k módnímu youtuberství? 
Spíše ne, ale děti si tvoří svoje krátká videa a střihají je, takže princip je tu 
stejný.

Jaké filmy vznikly a co chystáte do budoucna? 
Natočen byl pořad k 80. výročí Masarykovy ZŠ, k předloňskému výročí Kar-
la  IV., zachyceny byly různé akce pořádané v Újezdském muzeu a v Levelu. 
Nyní chystáme pořad věnovaný 100. výročí založení republiky. 
Navštívili jsme několikrát Českou televizi a udělali tam exkurzi po pracovištích 
a studiích. Chceme v tom pokračovat i do budoucna. 

Blahoslav Hruška

Děti za kamerou

PRONÁJEM zděného prodejního stánku 
15,70 m2, sídliště Rohožník – konečná zastávka 

autobusů

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu 
samostatnou polovinu prodejního stánku 

na konečné zastávce autobusů sídliště Rohožník. 

Obchodní plocha 12,12 m2, zázemí 1,80 m2 
a WC 1,78 m2. 

Nabízený prostor má samostatný 
elektroměr a vodoměr. 

Vytápění je řešeno přímotopy.
Měsíční nájemné k jednání: 3.000,- Kč + energie

Informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

INZERCE

40. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

významná díla světové kinematografie

14. 11. 2018 v 19.00 hod; Aula MZŠ 
VELKÁ  ILUZE – *1937 - černobílý

rež. Jean RENOIR (syn Aug. Renoira) 
Hrají: J. Gabin, Er. von Stroheim, D. Parlo

Osudy ze zajateckého tábor v I. sv. válce; 
zařazen mezi Top10 filmů historie, (proklet 
nacisty),  je o  přátelství a úctě mezi lidmi, 

o soužití mezi národy – poselství i pro dnešek.
Host: dr. Jan Foll

Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

významní  tvůrci světové kinematografie

 Radka Třeštíková – Veselí

 Patrik Hartl – Nejlepší víkend

 Ken Follett – Ohnivý sloup. Pilíře 
země 3.

 Peter May – Zpětný ráz. Akta 
Enzo 5.

 Marta Davouze – Víkend s 
Miriam

 Evžen Boček – Aristokratka 
a vlna zločinu na zámku Kostka

 Anne Jacobsová – Panský dům 
a jeho dědictví

 J. D. Robb – Se mnou si 
nezačínej

 Louise Pennyová – Krásné 
tajemství. Případy vrchního 
inspektora Gamache

Nové 
knihy

I v tomto školním roce se v knihovně můžeme těšit z pravidelných návštěv dětí 
z místní školy. Opět k nám chodí paní učitelky, které znají knihovnu již z minu-
lých školních let a letos mají žáky 2. a 3. tříd. Máme radost, že se i letos k ná-
vštěvám připojila paní učitelka 1. třídy, i když bývá zvykem, že k nám prvňáčci 
chodí až po dubnovém pasování na čtenáře. Děti se při první návštěvě sezná-
mily s řádem knihovny a pravidly půjčování knih, prohlédly si knihy v dětském 
oddělení a na své nové čtenářské průkazy si vypůjčily první knihy. Ve spolupráci 

s nakladatelstvím 
Thovt připravu-
jeme nejen pro 
tyto třídy na dal-
ší školní polole-
tí motivační hry 
a čtenářské dílny. 
Velice nás těší, 
že paní učitelky 
projevují o naší 
knihovnu zájem.
Pavla Jakubcová,
Jitka Kašparová,

knihovnice

Podzim v knihovně

Při újezdské základní škole funguje filmový 
kroužek, který vedou Tomáš Prager a Jan 
Petras (65). Tedy zkušený pedagog a zkušený 
kameraman a střihač, který stojí třeba za dí-
ly z dokumentárních cyklů Gen, Genus, Šum-
ná města nebo Třináctá komnata. „Princip 
je podobný, jaký používají youtubeři. Děti 
tvoří krátká videa a stříhají je,“ říká Petras.   
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OD ZÁPADU K VÝCHODU

Nehtové studio

V ulici Starokolínská stojí naproti škole šedo-oranžový do-
mek. Jeho majitelkou je paní Iva Černá a v jedné části dom-
ku provozuje obuvnictví především pro děti, ale i maminky, 
tatínkové, babičky a dědečkové si zde mohou vybrat spor-
tovní nebo zdravotní obuv včetně pantoflí.  K této své akti-
vitě říká paní Černá: „Na Blatově jsme prodávala obuv od 
roku 2010, ale prostory přestaly vyhovovat a orientace na 
dětskou obuv volala po nová adrese. Teď mám prodejnu 
na svém pozemku a mám širší podnikatelský záměr.“
V  nových prostorách podniká paní Černá od září 2017 
a nabízí tu dětskou obuv, softshellové kalhoty a oblečení, 
čepice, gumáky, bačkůrky a jinou speciální obuv. Objed-
nává u velkoobchodů z Česka, ale jak se rozvíjí zájem kli-
entů, tak i u velkoobchodů zahraničních.
Přichází zákaznice s malou dcerkou, a tak mám možnost 
sledovat paní Černou při práci. Vyslechne přání a sama 
přidá své doporučení. Pak nastává zkouška různých ve-
likostí obuvi a oblečení. Zákaznice odchází spokojená, 
nadšená je i malá holčička. Ptám se proto majitelky na její 
pracovní postupy.
„Já mám za cíl vždy poradit. Objednávám pouze obuv zdra-
votní, a tu je třeba správně vyzkoušet. Zkouším proto obě 
boty, ne jednu a nechám dítě se v botičkách projít. Upozor-
ňuji na výhody a nevýhody, neboť chci, aby se klient k nám 
vracel. Snažím se, abych každý typ botičky měla ve dvou 
cenových úrovních. Té luxusnější a té ekonomičtější.“
Motto jejího podnikání je „Co nemáme, objednáme!“ Kli-
entela je místní i okolní, školáci a jejich rodiče mají prodej-

Co nemáme, objednáme

V objektu na Starokolínské 2716 funguje podle záměru 
paní majitelky i další služba. Jedná se o nehtové studio 
Alessa Nails a samozřejmě, že jsem mluvil i s nájemnicemi 
objektu, paní Pavlou Kratochvílovou a slečnou Kateřinou 
Chládkovou. První mě zajímá název firmy.
„Alessa Nails je název, odvozený od německé firmy Ales-
sandro, o který jsme u firmy zažádaly a získaly svolení jej 
používat,“ vysvětluje paní Kratochvílová.
A slečna Chládková dodává: „My jsme obě pro Alessandro 
v České republice pracovaly a pak jsme se rozhodly osa-
mostatnit se.“
Když se ptám, proč právě v Újezdě, odpovídá paní Kra-
tochvílová, že je to dáno předpokládaným zájmem o je-
jich služby, studio je vhodně umístěno při hlavním tahu 
a Újezd má potenciál.
Stránku připravil Pavel Moudrý, člen redakční rady

nu cestou ze školy nebo školky na zastávku MHD, ale díky 
vlastnímu parkovišti jezdí i přespolní.
Když mluvíme o dalším využití objektu, paní majitelka říká: 
„Zde fungují ABC botičky, to je moje prodejna. Dále pak 
nehtové studio Allesa Nails. Další plán je vybudovat zde 
také centrum pro děti, kde by si mohly hrát a maminky po-
povídat nebo zde i děti odložit a jít si vyřídit své věci. To je 
ještě hudba budoucnosti, ale tak bych si představovala vy-
užití celého objektu se servisem.“
Paní Černá zamýšlí v souladu se současným trendem roz-
jet také e-shop a již nyní pracuje na bázi domluvených 
objednávek, jestliže zboží není skladem. Jak sama říká: 
„Co nemáme, objednáme.“

Obě spolumajitelky firmy se v branži pohybují celý profes-
ní život a kolegyněmi jsou od roku 2011. A v současném 
studiu jsou od června 2018. Na jednu stranu si tedy místní 
klientelu vytvářejí a zájemce vítají a mají výhodnou objed-
nací lhůtu. Na druhou stranu, jako jedni z mála na hlavní 
nepamatují období plné průjezdnosti, takže věří, že sku-
tečný rozvoj je teprve čeká.
Studio nabízí především manikúru, strip-lac, pedikúru, gel-
-lac, nehtovou modeláž nebo prodlužování řas. „Používá-
me šetrné materiály Alessandro, které si tato firma vyrábí 
sama. Naše orientace je na kvalitu a používáme tedy pou-
ze prostředky Alessandro, O.P.I. a Laif,“ zasvěcuje mě paní 
Kratochvílová.
A Kateřina Chládková vysvětluje některé procedury detail-
něji. „Chci upozornit na strip-lac, což je moderní a dnes 
upřednostňovaná technologie lakování nehtů. Také na pe-
dikúru, kterou provádíme pomocí alkalických roztoků, tedy 
neinvazivní metodou. Je vhodná pro všechny, kteří nemají 
rádi skalpel a pro všechny, kteří musejí být na jakoukoliv, 
třeba i drobnou ranku, velmi opatrní – diabetici, hemofilici. 
Největší zájem je o tradiční nehtovou modeláž.“
„Máme obě vzdělání v oboru, zvyšujeme si kvalifikaci v dal-
ších kursech a samy jsme také pro firmu Alessando školily. 
Chceme,  aby se ženy nemusely vydávat z Újezda do cen-
tra, ale aby plný rozsah služeb v péči o nehty našly u nás 
a  zde si i odpočinuly. Chceme se v Újezdě pevně usadit 
a ke klientkám, které za námi jezdí z tradice, přidat i klien-
telu místní a z okolních obcí. Lze u nás zaparkovat, objed-
náváme telefonicky nebo přes Facebook, kde máme i své 
stránky, “ vysvětlují obě dámy na závěr. Tak jim přejme, 
ať si je zákaznice najdou.

OC Čtyřlístek
Starokolínská 2716
Tel.: 739 061 499
abcdetskeboticky.cz

Otevírací doba: 
Po – Pá           9 – 18 hod.
So                    9– 12 hod.

Alessa Nails Studio
Starokolínská 2716
Tel. 774 584 984

Otevírací doba: 
Po – Čt        9 – 20 hod.
Pá                9 – 14 hod.
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LISTÁRNA

Listárna
Jak vyplynulo z volebních programů politických stran a hnutí - všechny jsou zajedno a všichni vědí jak na to! Ke všemu 
se ty programy shodují i s našimi přáními. Pro oživení stručný sumář: I. Poliklinika Rohožník/ nebo Blatov?; II. Nešťastné 
místní jednosměrky a s tím spojené cyklostezky do Klánovic, Koloděj, Běchovic a na Květnici; III. Chodníky, pro začátek 
podél páteřní ulice; IV. Dokončení žádoucího obchvatu; V. Dostupnost nádraží v Klánovicích; VI. Komunitní centrum 
s multifunkčním sportovištěm na Rohožníku (v zimě kluziště). A konečně, ale o tom se bohužel tak moc nepsalo: když 
teď půjde všem o společnou věc, když potáhneme ne za jeden, ale deseti provazy za jedním cílem a bude konec štva-
nicím mezi vládou a opozicí, začneme tříbit i přívětivé sousedské vztahy. A k tomu nám bude nápomocen mimo radu 
a zastupitelstvo i náš vyváženě informující Újezdský zpravodaj. 
Paní, nebo pane starosto, zkuste to, pozvěte si lídry mocných stran, rozdělte si úkoly a zakopejte sekery. Jo, nezapo-
meňte na zpravodaj, ať víme, jak si vede náš lídr, jaký si vzal úkol a jak se mu daří. Budeme mu držet palce a za 4 roky 
se těšit na shledanou. Tak do díla… za Újezd krásnější! … A v tom jsem se probudil.

Petr Mach 

VOLBY: SMÍŘENÍ A NADĚJE

BUDU POKRAČOVAT JAKO OBČAN
Vážení a milí čtenáři ÚZ. Chtěl bych se jako zastupitel rozloučit a poděkovat všem za získané hlasy. Bylo jich ale o 13 méně 
než Pavlu Roušarovi, takže jediný mandát Otevřeného Újezda přidělil volební systém jemu. Můj zájem o naši MČ tím ale ne-
končí. Povzbuzoval jsem, abyste se o samosprávu zajímali a i já budu chodit na jednání zastupitelstva jako občan. MČ dostala 
nyní šanci na změnu. Ze starých zastupitelů zůstalo ze 17 jen 5. Mnohé se může zlepšit, jen začít řešit věci kompetentně 
a spolupracovat. Pracovat ve variantních řešeních, uskutečňovat veřejné soutěže na návrhy, ze kterých vyberou také obča-
né, používat kvalitní metodiku získávání financí magistrátu.
Nejsem kariérním politikem, roli zastupitele jsem bral jako „domobranu“ místa, které bylo v roce 2010 pod extrémním 
tlakem „neuvěřitelné lehkosti bytí“ radnice: výtoky kanalizace do lesa, kácení kvůli golfu, nedomyšlený polyfunkční dům … 
V následujícím období jsem za druhou nejsilnější stranu cítil odpovědnost nehodit flintu do žita, byť jsme byli v menšině. 
Újezd rozhodl, že to už není třeba. Rád domobraneckou flintu vracím.  S novým vedením MČ chci pokračovat jako občan 
a předseda spolku v záchraně cyklopěší trasy Rohožník – Květnice, v projektu, který okrašlovací spolek otevřel v loňském 
roce. Věřím, že se také rychle napraví proměna podpory cyklistiky v pravý opak: vytěsnění cyklistů do ilegality způsobené 
neosazením tabulek pro obousměrnou jízdu cyklistů u jednosměrek v zónách 30.

Ing. Michael Hartman

Vážení voliči, děkuji všem, kteří dali ČSSD a jejím kandidátům hlas v uplynulých obecních volbách. Děkuji i stovce voličů, 
kteří mi dali svůj preferenční hlas. Bohužel, křížkovat pouze osobnosti je pro nabytí mandátu velmi málo, jelikož hlas 
pro stranu je v našem případě 17x silnější. Rozpory, které zmítají na nejvyšší úrovni naší stranou v posledních letech, 
mnohé od hlasování pro ČSSD odradili a já se jim nedivím. Toto se zřejmě odrazilo i na místní úrovni. No, život ale běží 
dál a nezbývá než vítězům popřát mnoho zdaru v práci, která je v naší městské části čeká. S přáním všeho nejlepšího 
nám všem 

Vladimír Saitz

PODĚKOVÁNÍ

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
SLOUPKY

V mém povolebním sloupku chci 
poděkovat občanům, kteří přišli 
k volbám a zvlášť těm, kteří Patrio-
ty v těžké konkurenci znovu poslali 
do zastupitelstva. Nechali jsme za 
sebou 6 stran a rozdílem pouhých 
0,04 % se dělíme o 4. – 5. místo, 
hned za velkými stranami (ODS, Pi-
ráti/STAN, ANO). Udrželi jsme jeden 
mandát, zaznamenali nárůst našich 
voličů a jako v minulých volbách i le-
tos jsem dosáhl nejlepšího procen-
tuálního výsledku v preferenčních 
hlasech mezi zastupiteli. Za tuto 
důvěru voličům osobně děkuji.

Dělali jsme si sice tentokrát naději 
na dva mandáty, ale voliči se bo-
hužel rozhodli volit více velké stra-
ny, jakoby šlo o parlamentní volby, 
než ty, které pro ně již něco udělaly. 
A  tak zatímco v minulých volbách 
byly trhákem koblihy, nyní zase ob-
rázky a třeba i nerealizovatelné po-
hádky. Plyne z toho však zamyšlení, 
zda není nejlepší 3,5 roku nic nedě-
lat a těsně před volbami vydat třeba 
Volební Mateřídoušku, dělat různé 
cirkusové kejkle a rozdávat kafíčka…
V době, kdy píší tento sloupek, je již 
známa koalice ODS a ANO, probíha-

jí jednání, ale není zveřejněno pro-
gramové prohlášení. Nicméně se 
zdá, že v některých bodech bychom 
mohli nacházet shodu. Například 
pokud jde o zachování zdravotního 
střediska, kulturu atd. To ještě čas 
ukáže.
A příští volby? Měli bychom se vyva-
rovat svážení volebních uren z pát-
ku na sobotu do místnosti na Úřadu 
MČ, kterou nehlídá policie, není za-
pečetěna všemi zástupci volebních 
komisí a přístup do ní má de facto 
kterýkoliv úředník či vládnoucí po-
litik...

Petr Duchek (SÚL a Patrioti – Volba pro Prahu 21) 
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Děkuji všem, kteří mě v komunálních 
volbách podpořili. Výsledek byl pro 
mne překvapující. Mistr Karel Gott by 
řekl: „tohle jsem skutečně nečekal“. 
Ten to říci může, protože vytvořil pro 
náš národ velké kulturní hodnoty. 
Já  však jsem obyčejným člověkem, 
žádné velké hodnoty jsem pro ná-

rod nevytvořila. Přesto si dovoluji říci: 
„tohle jsem skutečně nečekala“. Vaše 
volba mne dovedla až do zastupitel-
stva MČ Prahy 21, vaší důvěry si vá-
žím a jako zastupitel budu jednat vždy 
ve prospěch Újezda nad Lesy. Využiji 
přitom všech zkušeností, získaných 
doma i ve světě z profese advokáta, 

stevardky, z nemocničního prostředí, 
z právního odd. Úřadu zmocněnce 
vlády ČR na ministerstvu obrany i dal-
ších činností. S vámi tu žiji už 34 let 
a doufám, že se nám společně podaří 
vytvořit nové hodnoty, které budou 
přínosem nejen pro nás, ale i pro dal-
ší generace.  

JUDr. Hana Pelčáková (ANO 2011)

Děkuji všem, kdo přišli k volbám. 
Velmi si vážím důvěry, kterou jsme 
dostali. Kandidovat nás donutilo 
chování minulých vedení naší měst-
ské části a dlouhodobé neřešení 
problémů, které nás přímo trápí. 
Náš volební výsledek, tj. 5 mandátů 
a 17544 hlasů, ukázal, že změna ne-
ní pouze naším přáním. S rozdílem 
odpovídajícímu součtu hlasů 18 vo-
ličům jsou vítězi voleb dva subjekty, 
ODS a PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD. 
ODS s námi ale zasedla pouze k je-
dinému jednání o koalici. Na  naši 
opakovanou žádost o pokračování 

v jednání reagovala oznámením, 
že bude vládnout s ANO. V profes-
ních životech jsme absolvovali stov-
ky často velmi obtížných jednání 
a byli jsme tedy připraveni na sku-
tečnou povolební diskusi se všemi 
relevantními politickými subjekty. 
ODS nás ale překvapila ještě podru-
hé a tentokrát pozitivně. Prohlásila, 
že jí vedená koalice nebude s opo-
zicí v zastupitelstvu zacházet tak, 
jak bylo doposud v Újezdě zvykem, 
tj. opozice neměla prakticky žádnou 
šanci ovlivňovat místní záležitosti. 
V praxi by to znamenalo, že zastu-

pitelé za ODS budou podporovat 
návrhy opozičních zastupitelů, po-
kud tyto návrhy budou považovat 
za rozumné. Jak to bude fungovat, 
uvidíme velmi brzy. Piráti a STAN se 
budou snažit měnit Újezd v soula-
du s podrobným volebním progra-
mem, který jsme zpracovali. Jako 
první navrhneme konkrétní úpravy 
jednacího řádu zastupitelstva, které 
odstraní největší omezení vystupo-
vání občanů a opozičních zastupi-
telů. Dále se zaměříme na dopravu, 
kde nabízíme pomoc při revizi jed-
nosměrek.

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D. (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

Ráda bych poděkovala všem, kdo 
jste dorazili k volbám. A vám, kte-
ří jste se vyslovili pro změnu a dali 
hlas PIRÁTŮM A STAN PRO ÚJEZD, 
zvlášť. Jsme nový subjekt, který 
skončil těsně druhý a získal pět 
mandátů. Budeme se snažit, aby-
chom vaši důvěru nezklamali, váží-
me si jí. Uvědomujeme si, že když 
se bude stále říkat jen to, že něco 
nejde, tak se tady nic nezmění. A to 
my nechceme. Cítíme, že je možné 

začít měnit věci k lepšímu a chce-
me pro to udělat maximum. Kromě 
otevřeného úřadu, který komu-
nikuje s občany, je mou prioritou 
komunitní život. Rádi bychom po-
kračovali v pořádání sousedských 
setkávání, v říjnu jsme se rozhodli 
uspořádat drakiádu a charitativní 
výměnný bazar oblečení, na jaře 
bychom chtěli zopakovat soused-
ský den na Psím plácku. Mezitím 
máme v plánu i další akce, o kte-

rých budu průběžně informovat 
(nejen zde na stránkách zpravoda-
je, ale i prostřednictvím facebooko-
vé skupiny Újezd žije). A v současné 
době začínáme pracovat na založe-
ní komunitní zahrady na Sídlišti Ro-
hožník, tak nám držte palce, ať se 
vše povede.
Ještě jednou děkuji za vaši důvěru 
a přeji nám všem společně, aby se 
Újezd konečně začal probouzet ze 
stoletého spánku.

Bc. Blanka Charvátová (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

Hic Rhodus, hic salta. Řecký bajkař 
Ezop vyprávěl příběh o muži, který 
svým sousedům vykládal, jak skvě-
le skáče, jak se mu to báječně dařilo 
na ostrově Rhodos. Tak ho sousedé 
dopravili na Rhodos a řekli mu – ta-
dy je Rhodos, tak skákej. Tahle věta 
sedí na všechny nové vládce vzešlé 
z voleb, ať jde o stát, město nebo 
městskou část. 
Volební uskupení Piráti a STAN 
připravilo rozsáhlý program změn 
žádoucích v naší obci, včetně urba-
nistických studií. I jiné strany při-
pravily program a voliči si vybrali. 

Děkujeme všem voličům, kteří při-
šli k volbám a zejména těm, kte-
ří dali hlas změně, dali hlas nám. 
Z voleb vyšla vítězně, o 301 hlasů, 
ODS, získala 6  mandátů a  vítězi 
se sluší blahopřát, naše uskupení 
získalo 5  mandátů a strana ANO 
3  mandáty. Nabídli jsme v  jedi-
ném, necelou hodinu trvajícím 
jednání s  ODS pohodlnou koalici 
s 11  mandáty, v úvahu přicházela 
i široká koalice ODS, Piráti a STAN 
a ANO se 14 mandáty, avšak nová, 
napravená ODS si vzápětí vybrala 
nejspíš již předem domluveného 

partnera  ANO. Je legitimní uzavírat 
předvolební i povolební dohody, 
i když to pro některé voliče může 
být překvapující, a je správné dát 
nové vládě na radnici čas ukázat, 
co chce a co dokáže. Těšíme se na 
programové prohlášení nového ve-
dení radnice s konkrétními závazky 
a cíli. Ty cíle, které budou shodné 
či podobné s našimi, rádi podpoří-
me. Doufáme ve spolupráci vedení 
radnice s opozicí, ale nástroje k do-
sažení cílů a odpovědnost za jejich 
dosažení jsou v rukách vedení rad-
nice. Hic Rhodus, hic salta.

Ing. Marie Kučerová (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
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Jako první chci poděkovat občanům 
Újezda za účast ve volbách a zejmé-
na za volbu koalice Piráti a STAN pro 
Újezd. I když jsme nevyhráli, věříme, 
že nám bude umožněno fungovat ve 
prospěch vás i Újezda. Protože moje 
oblíbené téma je elektronizace veřej-
né správy, budu se mu věnovat i zde. 
Z iniciativy předsedy Pirátů a výboru 
pro veřejnou správu zástupci větši-
ny parlamentních stran projednali 
a podpořili návrh zákona o právu na 
digitální službu. Zákon má zaručit, 
že občané, kteří budou mít zájem, 
budou komunikovat se státem elek-

tronicky. Uvedení zákona do života 
a jeho naplňování zjednoduší řešení 
mnoha životních situací, u nichž ztrá-
címe čas otravným obíháním úřadů, 
sháněním a dokládáním informa-
cí, které stát již zná, jenom je neumí 
efektivně využívat propojením stá-
vajících informačních systémů. Prv-
ní stavební kameny existují, každý 
z nás někdy využil CzechPOINT, firmy 
i mnoho občanů komunikují přes da-
tové schránky, v letošním roce zapo-
čalo vydávání e-občanek. Jako koalice 
Piráti a STAN pro Újezd máme v na-
šem programu kapitolu „Občan part-

nerem“, v níž se zavazujeme k zavá-
dění elektronických služeb tam, kde 
je to možné, stejně jako k zapojení do 
aktivit s dopadem na obce a měst-
ské části, abychom služby občanům 
výrazně posunuli a také vytěžili po-
tenciál, který zde existuje. Kolik z nás 
třeba ví, že je k dispozici aplikace pro 
mobilní zařízení „Praha 21“, která ny-
ní víceméně kopíruje webové stránky, 
ale dala by se rozšířit směrem k pro-
aktivnímu poskytování informací ob-
čanům např. o aktuální dopravní si-
tuaci? Pokusíme se o maximum, aby 
naše plány nezapadly.

Petr Říha (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

Pro Otevřený Újezd jsem získal 
mandát zastupitele. Jménem celé 
naší party, která za Otevřený Újezd 
kandidovala, děkuji všem, kteří přišli 
k volbám a zejména těm, kteří nás 
podpořili. Děkujeme za důvěru a vě-
řím, že ji nezklameme, byť jen s jed-
ním hlasem v zastupitelstvu.
V názorech na fungování naší měst-
ské části zůstávám konzistentní. 
Jsem zastáncem kvalitního a dlou-
hodobého plánování, zavádění stan-
dardních postupů při řízení projek-
tů a investic, zavádění procesního 
řízení a zejména návratu k  zapojo-

vání občanů do spolurozhodování 
a k  transparentnímu úřadu, který 
občanům sám předkládá klíčové in-
formace, aniž by se o  ně veřejnost 
musela doprošovat.
Těším se na práci opozičního za-
stupitele s možností racionálně 
a  otevřeně prezentovat své názory. 
Loajalita ke koaličním partnerům ta-
kovou svobodu nedává a sejde-li se 
nesourodá a nespolupracující skupi-
na, nutí jít až na hranici přijatelných 
kompromisů. Těším se na spoluprá-
ci s inteligentními, zodpovědnými 
a pracovitými kolegy v zastupitelstvu 

nad projekty, které v dlouhodobém 
horizontu Újezdu prospějí a připraví 
jej na budoucnost. Nová koalice nás 
s těmito projekty jistě brzy seznámí. 
Jsem rád, že s výměnou politické 
reprezentace dojde i k zásadním 
personálním změnám na úřadě. 
Dostavba hasičské zbrojnice nebo 
úprava nádvoří školního areálu vy-
kazují tak závažné nedostatky říze-
ní, že si nelze představit, že si rad-
nice nenechá zpracovat důkladný 
audit a nevyvodí personální důsled-
ky. Přeji Újezdu a novému zastupi-
telstvu vše dobré.

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd) 

Vážení spoluobčané, rád bych po-
děkoval všem, kdo mě a Hnutí ANO 
podpořili v komunálních volbách 
svým hlasem. Vaše volba pro mě 
znamená opravdu mnoho. Nadá-
le se budu snažit nezklamat vaši 

důvěru a udělám vše pro to, aby 
naše městská část prosperovala. 
Jistě se nám podaří vytvořit fun-
gující koalici i opozici, která bude 
kreativní v řešeních a opatřeních 
pro náš Újezd. Doufám, že jako 

celek budeme usilovat o konstruk-
tivní spolupráci nejen mezi sebou, 
ale také s vámi. Vaše spokojenost 
a fungování Újezda nad Lesy je pro 
nás klíčové a já se již těším na naši 
spolupráci.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)

Vážení spoluobčané, na úvod bych 
Vám chtěl poděkovat za přízeň 
a podporu, kterou jste ODS a i mně 
osobně v komunálních volbách 
projevili. Volby skončily naším těs-
ným vítězstvím a předpokládám, že 
v okamžiku kdy budete číst tento 
sloupek, bude již ukončeno koaliční 
vyjednávání, bude podepsaná koa-
liční smlouva a zastupitelé budou 
usilovně pracovat na tvorbě společ-
ného programového prohlášení.
Na chvíli se ještě vrátím k předvo-
lební kampani, ve které byly tradiční 

politické strany často označovány 
jako mafie a nově vzniklá politická 
uskupení jako aktivisté. Toto roz-
dělení mi připadá jako příliš hrubé 
a  zjednodušující. Podle mě volby 
dopadly spíš podle toho, jak vel-
ká část občanů opět uvěřila tomu, 
že někdo nový v Újezdě disponu-
je nadpřirozenými schopnostmi 
a umí čarovat jako kouzelník. Ten 
jako v pohádce pronese zaklínadlo 
a mávne kouzelnou hůlkou. Až se 
dým rozptýlí, bude to v Újezdě vy-
padat jako v ráji. Silnice budou vy-

asfaltované, chodníky vydlážděné, 
a to vše bez předchozího rozkopání 
a uzavírek. A druhá skupina, která 
disponuje historickou pamětí a na 
kouzla již nevěří, volila šanci, že se 
dá v Újezdě hospodařit, pracovat 
a žít o poznání lépe a radostněji než 
jak tomu bylo v posledních letech. 
A že někdy časem by to i v Újezdě 
mohlo vypadat třeba podobně jako 
v Běchovicích. Pro dosažení toho-
to cíle jsem v následujících čtyřech 
letech v zastupitelstvu připraven 
udělat maximum.

Ing. Ondřej Vojta (Občanská demokratická strana)
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Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Pra-
hy) mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto 
odpady: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní 
chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teplomě-
ry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (od-
mašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na 

hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky 
a výbojky. Informace o celoročním svozu najdete na našich 
stránkách http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad 
a také v informační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu na 
území hl. m. Prahy v roce 2018“, tuto brožuru najdete ve sto-
janu s letáky v přízemí vedle podatelny úřadu.

Kam s odpadem

V neděli dne 4. listopadu 
a 25. listopadu 2018 
budou přistaveny 
od 9:00 – do 12:00 hod 

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

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
  17. listopadu Rohožnická (parkoviště Albert)
    Dědická x Ranská

  8. prosince Toušická (u spořitelny)
  Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 

Termíny kontejnerů navrhuje odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha - tel.: 2810 129 43

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrca-
dla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, 
autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. auto-
baterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje 
a  obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak 
pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru 
(např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky).

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. 
Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je 
obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny 

kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté do 
něj odložit odpad. 

Martin Švejnoha, odbor životního prostředí a dopravy

  

  Oplanská 2614 
 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

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

 Obchodník s technikou 
Servisní koordinátor 
Servisní technik 

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

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 

druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových 
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč 
nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, 

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

po tel. domluvě otevřeno do 20.h včetně soboty a neděle

Domex Prag sr.o, Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A                                   14. listopadu / středa
1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká 1600 - 1620

4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert) 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská 1830 - 1850

trasa C                                  13. listopadu / úterý
1.  Načešická x Borovská 1500 - 1520

2  Čentická x Polešovická 1530 - 1550

3.  Hulická x Soběšínská 1600 - 1620

4.  Novosibřinská x Svojšická 1630 - 1650

5.  Žárovická x Žehušická 1700 - 1720

6.  Tuchotická x Velebného 1730 - 1750

7.  Domanovická x Račiněveská  1800 - 1820
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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RYBÁŘSTVÍ JEZUITSKÝ MLÝN VÁS ZVE

NA TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 

21. 12. –23. 12. 2018 
Místa prodeje: 

LIŠICKÁ 1549 – Újezd nad Lesy 
Pilovská 322 – Újezd nad Lesy 

Rybářství Jezuitský mlýn bylo obnoveno na začátku 21. století a v současné době má za sebou již 20 letou tradici. 
Kupte si kapra z Vysočiny přímo od chovatele.

tel.: 737 662 496, e-mal: miksik@roofinvest.cz 

Nabízím k pronájmu  nebytový 

prostor v Újezdě nad Lesy o velikosti 54 

m2 plus 20 m2 venkovní terasa.

V případě zájmu volejte 739 061 499

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 
dokumentace, insolvence, rodinné právo 
(rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

dlažby, sádrokartony, oplocení, zateplení,  
malířské, bourací a výkopové práce

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

KOUPÍM BYT
Soukromý zájemce koupí od majitele menší byt 
do cca 50 m2, v Újezdě nad Lesy, Běchovicích 
nebo Klánovicích. Prosím nabídněte, cenu 

respektuji, přímá platba bez hypotéky. 
Tel. 603 217 709

VELKÝ	VÝBĚR	
SORTIMENTU	BIO	I	NEBIO	

POTRAVIN	A	STÁČENÉ	
EKODROGERIE	BEZ	OBALU	

do	vlastních	obalů.		

ELBIO	zdravá	výživa	
	Starokolínská	425,		Újezd	nad	Lesy		

BUS	Blatov,	parkování	před	obchodem.		
www.elbio.cz	
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Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

Potřebujete k lékaři, na odběry či ošetření,
do nemocnice nebo lázeňského zařízení? 

Dotazy a objednání tel. 728 230 831 -  J. Vrbka

    

 

Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

Kontakt:  +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – Ne 14,00 – 19,00 

 
 

 
 

Café Galerie Zelený Dům 
si vás dovoluje pozvat na 

vernisáž výstavy 
 

Michala Halvy 
obrazy 

která se koná ve středu 
7.11.2018 od 18:00 hodin. 

Večerem nás doprovodí skvělá 
cikánská kapela a degustace 
vín z vinařství Václav Šalša. 

 
Jste srdečně zváni. 

 

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY
•	 Příprava	k	maturitě	a	přijímačkám	na	SŠ
•	 Matematická	pohotovost	(jednorázově	před	písemkou)
•	 Průběžné	doučování	SŠ	a	2.stupeň	ZŠ

A	kdo	nemá	problém	s	matikou,	tak	může	zkusit:

PROGRAMOVÁNÍ PRO DĚTI
•	 Programování	v	jazyce	Scratch	(10+)	nebo	C#	(14+)
•	 Programování	robotů	Ozobotů	(8+)

Kontakt: 606 522 356, etanka@seznam.cz
Více info a ceník na www.etanka.cz

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Hledáme spolehlivou paní 
na výpomoc v domácnosti, 

3-5x týdně cca 2 hodiny od 6:30-7:00. 
Lokalita Újezd nad Lesy. 

Tel.: 604 294 054

PIZZERIE v Říčanech přijme 
pizzaře, výhodné pracovní 

a platové podmínky
Tel. 602 212 901
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Školní rok 2018/19 byl zahájen netradičně za budovou 
školy v Polesné z důvodu probíhající rekonstrukce vstu-
pu do budovy, za zřizovatele žáky přivítala paní starostka 
Karla Jakob Čechová. Masarykova základní školy v Pra-
ze 9 - Újezdě nad Lesy má již 1032 žáků ve 44 třídách, 
z tohoto počtu do šesti prvních tříd nastoupilo 136 prv-
ňáčků. Také jsme poprvé otevřeli dveře přípravné třídy, 
ve které se vzdělává 11 předškoláků.  Dalších více než 
dvacet žáků školy se vzdělává v zahraničí. 
O prázdninách škola změnila správce sítě, vypořádala 
se s chybějící a nefunkční IT technikou a díky zřizovateli 

Co nového 
ve škole

Každá dobrá škola se snaží neustále zlepšovat a zkva-
litňovat výuku, stejně jako způsoby řízení, vedení 
a strategického plánování. Naše škola není výjimkou, 
proto byla přihlášena do projektu „Strategické řízení 
a plánování ve školách a v územích“, který přináší ve-
doucím pracovníkům ve školství intenzivní podporu 
právě v oblasti řízení a strategického plánování.
Podpora každé zapojené školy je 20 měsíců, tedy 
dva školní roky. Výsledkem bude školní akční plán 
a evaluační zpráva o pokroku školy. Školním koordi-
nátorem je na naší škole zástupce pro mimoškolní 
činnost pan Mgr. Libor Skala, který se rovněž zúčast-
ní celé řady seminářů, stejně jako zástupkyně pro 
1. stupeň paní Mgr. et Bc. Lenka Klupáková. 
Věříme, že účast naší školy v tomto projektu bude 
prospěšná a posune nás zase o krok kupředu.

Mgr. Libor Skala,
koordinátor projektu

Strategické řízení 
a plánování

Dne 18. října 2018 proběhlo družinové setkání rodičů, dětí 
a jejich draků na atletickém oválu u Masarykovy ZŠ v Po-
lesné. Počasí nám tentokrát přálo, ale foukal málo vítr. 
I přesto se dětem akce líbila a odcházely velice spokoje-
né. Radost jim udělaly diplomy a drobné dárky za účast. 
Drakiádu uspořádaly paní vychovatelky Eva Svatošová 
(6. odd) a Marcela Nováková (11 .odd).

Eva Danielová

Vydařená drakiáda

mohla vyměnit 31 počítačů. V letošním školním roce 
máme v plánu ještě změnit a vybavit učebnu fyziky 
a pravděpodobně nám bude schválen projekt EU na 
výstavbu jazykové učebny, poté proběhnou projek-
tové přípravy. 
V duchu Ekoškoly roku, jejíž titul škola na konci minu-
lého školního roku získala, budeme žáky 3. a 4. roční-
ku učit pěstovat užitkové rostliny. Zřídili jsme záhony 
a také plánujeme dětem na prostranství před vcho-
dem z ulice Čentické představit živě ovocné dřeviny. 
Těšíme se, že dětem v mnoha formách přiblížíme 
projektové vyučování, nejobtížnějším projektem žá-
ků bude jistě jejich závěrečná práce žáků 9. ročníku. 
V říjnu proběhly volby do školské rady, zvoleni byli 
nově tři zástupci za rodiče, tři za zřizovatele a tři za 
školu. Podrobné složení najdete na stránkách školy 
www.zspolesna.cz. 
Nás pedagogy čeká mimo jiné další vzdělávání – na-
mátkově vzpomenu pokračování práce v projektu 
na podporu cizinců INBÁZE a v projektu na podpo-
ru proškolení sboru v oblasti šikany. Připomenu, že 
v  minulém roce se pedagogové vzdělávali v rámci 
takzvaných „šablon“ v oblasti jazykové, čtenářské 
a matematické gramotnosti. Toto zúročí při své práci 
letos i v letech příštích. 
Přeji nám všem hlavně dobrou spolupráci, při které 
s radostí pracují učitelé a hlavně naši žáci se budou 
vzdělávat rádi. 

Alena Sochůrková,
ředitelka Masarykovy ZŠ 

Sběr papíru
Tradiční letní sběr papíru se koná ve dvoře I. stupně 
Masarykovy ZŠ, vjezd do dvora z Čentické ulice. Prosí-
me, aby byl papír svázaný, zvážený a zbavený plastů. 
Děkujeme.
úterý  19. 6.    7 : 15 –   8: 30 hod.
středa  20. 6.  15 : 00 – 17: 00 hod.
čtvrtek  21. 6.  15 : 00 – 17: 00 hod.
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Dne 4. října 2018 proběhlo na 
I.  stupni základní školy setkání 
s rodiči ze tříd 2.C a 2.F. 
Setkání bylo pojato jako „Sportov-
ně - kvízové odpoledne“ a účast 
byla nad očekávání vysoká. Kromě 
kvízových otázek čekalo na rodiče 
a děti zdolání čtyř disciplín - střel-
ba na hokejovou branku, skákání 
s  koněm přes překážky, hod na 
cíl a  skládání velkého puzzle. Vý-
sledkem toho byly úsměvy na tvá-
řích rodičů a děti si odnesly diplo-

my a  drobné odměny. Těšíme se 
na další setkání :-).
Na danou akci přišlo několik po-
chvalných e-mailů od  rodičů. 
Se  svolením adresáta si dovoluje-
me malou část takového e-mailu 
citovat: „Jak už jsem psala něko-
likrát, cením si velmi Vaší snahy 
a ochoty věnovat čas těmto akcím, 
které dávají prostor a příležitost 
pedagogům a rodičům pro vzájem-
né poznávání se. Že dáváte dětem 
možnost ve Vás vidět nejen auto-

Kvízové odpoledne

Filmový kroužek Masarykovy ZŠ, 
který je financován díky grantu 
MČ Praha 21, i v letošním roce 
navštívil prostory České televize. 
Naše žáky pravidelně potkáte při 
filmování veřejných akcí kona-
ných v MČ Praha 21 a jejich tvorba 
je poté archivována. v letošním 
školním roce ho navštěvuje 11 žá-

ků. Další prací filmového kroužku 
bude natáčení obecních říjnových 
oslav 100 let republiky. Odbor-
ným konzultantem je kameraman 
Jan Petras.
Rozhovor s panem Petrasem najdete 
na str. 12.

Tomáš Prager, 
Masarykova ZŠ

Filmový kroužek na exkurzi

INZERCE

rity, ale také partnery, kteří umí 
a  především jsou vstřícní ke vzá-
jemné komunikaci s rodiči. Právě 
proto Vám i paní učitelce Synkové 
patří mé poděkování.“ Za kladné 
ohlasy srdečně děkujeme.

Zdenka Anna Hrbková,
Jana Synková



Tento měsíc dal název jedné u nás stále oblíbenější květině, a to 
listopadce - chryzatémě. Pod jejím názvem jsme si dříve před-
stavili hřbitovní kvítí. Hlavně proto, že je díky své otužilosti ideální 
dušičkovou výzdobou. Dnes se stává stále více oblíbenou květi-
nou, jak na našich zahrádkách, tak i k různým slavnostním příle-
žitostem. 
Historie chryzantém spadá do staré Číny a Japonska, kde jsou 
velmi ceněny. Objevují se nejen ve vazbách, ale i v legendách, na 
obrazech či porcelánu. Jejich tamní symbolika se od té naší pod-
statně liší, jsou příslibem věčného mládí. A nejen to, někteří Japon-
ci dokonce tvrdí, že červený kruh na japonské vlajce není Slunce, 
ale chryzantéma. Chryzantémy se již zabydlely na našich zahrád-
kách a pokud máte problém, že vám špatně vykvétají, mají málo 
vláhy. Zalévejte a uvidíte krásné květy, které jsou ozdobou našich 
zahrad.  
Posekaný trávník můžeme zbavit mechů, ošetříme přípravky 
proti plevelům, pohnojíme podzimním hnojivem a pokud je půda 
kyselá – o laické zkoušce jsme psali minule - posypeme trávník 
vápnem, dolomitským vápencem. Na trávníku nenecháme vrstvu 
listí, pod ním trávník plesnivý, hnije. Listí shrabeme, zkompostuje-
me -li pár listů, nevadí, naopak je to prospěšné.    
Záhony vyčistíme od zbytků zeleniny, plevelů, zryjeme na hloub-
ku rýče a hlavně necháme v hroudách. Pokud si chceme pořídit 
vyvýšené záhony, je čas je založit. Mají výhodu hlavně pro starší 
milovníky zahrad. Nebolí u nich záda, slimáci mají problém se na 
záhony dostat a i plevele jsou v menšině. Jejich skladba  má mít tři 
vrstvy, a to spodní, tvořící drenáž (a to jsou drobné větve, řezivo,)
na ně dáme posekanou trávu s trochou listí, hnůj, půdní aktivá-
tor (který zakoupíme v zahradnických marketech). Druhou vrstvu 
tvoří kompost. A konečnou vrstvu může tvořit substrát. Nejlepší 
orientace vyvýšeného záhonu je sever – jih. Ještě k listí na záho-
nech, pod keři či stromy, to tam záměrně necháme, ochrání rostli-
ny před promrznutí, přes zimu se rozloží a obohatí půdu o humus. 
Pěnišníky (rododendrony), cesmíny, bobkovišně ochráníme tak, 
že nasteleme pod rostlinami alespoň 10 cm silnou vrstvu listí ne-
bo rašeliny. Tyto rostliny jsou zcela mrazuvzdorné, ale je potře-
ba je chránit před zimním sluncem a ostrými východními větry, 
k tomu postačí lehká konstrukce se smrkovými větvičkami nebo 
netkanou textilií. Pro velkokvěté plaménky stačí  ochrana ze slámy 
nebo smrkového chvojí. 
Letošní rok je velmi suchý, trpí tím celá příroda od rostlin po živoči-
chy. Snažte se rostliny před zimním obdobím co nejvíce zalít, pro 
živočichy i v tomto období udržujte pítka plná vody, pomůžete 
například ježkům i všemu ptactvu. Budou vám vděčné a pomo-
hou zahradě.
Na závěr ještě k výstavě, o které píši v jiném příspěvku, ale jak 
se říká poděkování není nikdy dost, a to teď patří všem vystavo-
vatelům z řad členů zahrádkářů, tak příznivců. Pevně věříme, že 
i v příštím roce se s nimi opět setkáme. 
S naší členkou př. Lucií Dlabačovou pořádáme další výstavu a to 
adventní  ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2018. Veškeré podrobné infor-
mace na našem webu www.kvetyujezda.ic.cz. 
Za újezdské zahrádkáře stránku připravila

Blanka Exnerová
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Jako vždy začneme několika pořekadly „Teplý říjen - stude-
ný listopad“ nebo „Když napadá sníh na zelené listí, bude 
tuhá zima“. Moje pořekadlo je sprintující měsíc. Zima se blí-
ží a opravdu nevíme, zda bude klasické listopadové počasí 
s dešti, mlhami nebo přijdou brzké mrazy, sníh, může i za-
hřmít. No zahrádkář neví, proto ten kalup vše uklidit a ukrýt. 

Zahrádka v listopadu

SPOLKY

Ve dnech 5. – 7. října se konala naše tradiční v po-
řadí již 62. výstava ovoce a zeleniny. Pro náš spolek 
je výstava bilancování a hlavně ukázka  výpěstků ze 
záhonů a plodů ze stromů, zejména jabloní. Již po-
čtvrté a pevně věříme, že to bude tradice, společně s 
námi vystavovaly svá výtvarná díla děti z mateřských 
škol a ZŠ, letos na téma „moje oblíbená rostlina“. Je-
jich díla  jsou velkým obohacením výstavy a opravdu 
nadání dětí je neměřitelné. Již si nedovedeme před-
stavit, že stěny budou prázdné – bílé. Za to velký dík 
patří učitelskému sboru ZŠ,  vedení MŠ, za organiza-
ci a  instalaci děkujeme zejména Ing. Evě Danielové, 
Mgr. Daniele Janoušové a Mgr. Janě Kurkové. Účast 
tříd byla nečekaná, celkem 25 tříd (2. – 9. třídy),  4 MŠ 
a jedna žákyně z jiné ZŠ. Zájem o prohlídku výstavy 
v pátek dopoledne byl velký, naši přátelé zahrádkáři, 
kteří měli službu, odcházeli o půl hodiny déle. Dvě 
třídy to ještě nestihly, to nás mrzí, tak příští rok vše 
ještě lépe zorganizujeme. Každý vystavovatel byl 
odměněn, včetně všech zúčastněných dětí ze ZŠ 
a MŠ. Za to, že jsme mohli odměňovat, děkujeme 
za finanční příspěvek MČ Praha 21. Fotografie z vý-
stavy si můžete prohlédnout na webu www.kvety-
ujezda.ic.cz. 

Ohlédnutí za výstavou

Rekordní moštování
Letošní abnormální úroda jab-
lek se plně odrazila i v zájmu 
o  moštování. Do půlky října 
jsme zpracovali na mošt skoro 
5  tun jablek. Není to konečné 
číslo, protože naše moštovna 
bude v provozu, pokud bude 
zájem. 
Končíme většinou začátkem 
listopadu, vše  bude oznáme-
no ve vývěsných skříňkách 
spolku a na webu 

www.kvetyujezda.ic.cz.



 

V minulé době se přes spolek STROM 
několikrát přehnala sprška politické 
zlomyslností. Ta přitom do spolkové 
činnosti nepatří. Spolek pro Trvalé 
Okrašlování Městské části vznikl už 
v roce 2005. Politika se s námi po-
tkala teprve v roce 2010, když boj 
o záchranu Klánovického lesa před 
trvalým vykácením pokračoval kan-
didaturou některých členů do zastu-
pitelstva, aby bylo možné les vůbec 
zachránit. Věc se podařila.  Od té 
doby býval předseda spolku členem 
zastupitelstva. Rostla i vlna politicky 
motivovaných útoků. Na doporučení 
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Záchrana 
stezky 
do Květnice

volebního týmu Otevřeného Újezda 
jsem letos jako předseda okrašlovací-
ho spolku dokonce stahoval uvedení 
svého předsednictví ve spolku z výčtu 
svých referencí na kandidátce. To se 
mi nelíbilo. Smutná bilance činnos-
ti dobrovolníků, s jejichž nezištnou 
prací se můžete okolo sebe setkat. 
Ať už na obnovených pěšinách, ve vy-
sazených alejích nebo naučných stez-
kách… Volby skončily a s ním i angaž-
má předsedy spolku v zastupitelstvu. 
To je příležitost, aby už nebyl přes roli 
předsedy se zastupitelstvem spojo-
ván a veřejně prospěšné aktivity ne-
vyvolávaly v naší MČ nesmyslné roz-
dělení a politické spory. Ať  už bude 
po letošních volbách zvolen staros-
tou MČ kdokoli, chtěli bychom k ně-
mu posunout projekt záchrany cyklo-
pěší stezky Květnice-Rohožník. Role 
MČ je v tomu projektu pro záchranu 
zásadní. Budeme s dobrovolníky, kte-
ří mají dobré nápady, nadále dělat 
věci, které jsou smysluplné, užitečné 
a fajn. Na podzim znovu sázíme stro-
my v KL v rámci firemního dobrovol-
nictví. Komunikujeme o spolupráci 
s Květnicí, Klánovicemi a Úvaly něko-
lika oblastech. Najaro opět chystáme 
sousedskou akci v  rámci Ukliďme 
Česko. Můžete si již do svých kalen-
dářů poznamenat hlavní úklidový 
den, sobotu 4. dubna. 

Michael Hartman 

Putování 
Klánovickým lesem
V sobotu 13. 10. 2018 se uskutečnila první  společná vycház-
ka Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí a spolku Újezd-
ský STROM – Podzimní putování Klánovickým lesem.
Výletníci z Úval, Újezda, Tuklat, Horoušan, Škvorce, Šesta-
jovic i Klánovic se sešli na klánovickém nádraží. Po úvodní 
fotce následoval hned první výklad Jana Psoty o historii naší 
železnice a naší zastávky a pak už se štrůdl přibližně padesá-
ti lidí a čtyř psů odvinul do Klánovického lesa.  
Trasa vedla k Lesnímu hřišti, kde Jan Grünwald promluvil 
o smyslu ochrany lesa a představil místní opeřené obyvatele 
a paní Lenka Kyselová převyprávěla pohádku o Zvířátkách 
a Petrovských. 
Další zastávka byla na kraji lesa u Nových Jiren u lesní Kaple 
Panny Marie, s jejíž historií nás seznámil historik Milan Bed-

nář. Na krásném poutní místě zajistil Újezdský STROM 
občerstvení v podobě čaje, kávy, jablek a hroznů z do-
mácí úrody. 
Výletníci dále pokračovali směrem k zaniklé osadě Hol, 
kde při zastávce u středověké studny a u „vstupu A“ po-
dali výklad Jan Psota, geolog Jaroslav Novák, Milan Bednář 
a Michael Hartman. Naučnou stezku „Po stopách středo-
věké vesnice Hol“ (http://www.hol.ujezdskystrom.info/)  
vytvořil Újezdský STROM a slavnostně ji otevřel v  roce 
2015 u příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV.
Přeposlední zastávka nás čekala na Štamberku, kde 
Jan Grünwald krátce promluvil o - v letošním roce zce-
la vyschlých - typických mokřadech a jejich floře a fau-
ně a upozornil nás též na historii štamberské hájovny 
a vechtru.
Po neuvěřitelných téměř šesti hodinách jsme vycházku 
zakončili výkladem a rozloučením u Lichtenštejsnkého 
kamene v zahradě u restaurace Smolík opět na nádraží.
 V nádherně barevném lese, při příjemném putování 
a zasvěceném výkladu jsme strávili báječnou sobotu 
a Honzovi Psotovi a ostatním milým kolegům z Klubu 
přátel historie a přírody Úval a okolí srdečně děkujeme. 
Spolupráce Klubu Úvaly s Újezdským STROMem byla 
ke  všeobecné spokojenosti zahájena a akce propojila 
celý náš mikroregion. Za Klub přátel historie a přírody 
Úval a okolí a spolek Újezdský STROM

Zita Kazdová

Výlov 
rybníka

V sobotu 20. října 
proběhl tradiční 
výlov Újezdského 
rybníka. Rybáři 
z naší městské 
části za asistence újezdských dobrovol-
ných hasičů se postarali o tradiční pod-
zimní akci, která se jako vždy setkala 
s  velkým zájmem Újezďáků. Vylovené 
ryby – kapři, amuři a štiky – byly na bře-
hu rybníka také hned k prodeji. 

(red)
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Terénní program nízkoprahpového zařízení pro děti 
a mládež (NZDM) Autobus organizace Neposeda funguje 
v Újezdě nad Lesy od roku 2009. Za tu dobu byli sociální 
pracovníci v kontaktu s více než třemi sty dětmi a mladými 
lidmi, zorganizovali několik sportovních akcí a přispěli k re-
alizaci několika projektů.
Hlavní náplní práce terénních sociálních pracovníků (stre-
etworkerů) je kontakt s dětmi a mladými lidmi; v případě 
Autobusu těch, kterým je od 9 do 26 let, a kteří žijí nebo 
tráví čas nejenom v Újezdě, ale také přilehlých lokalitách 
(Praha 14 a Praha 21).
Streetworkeři jsou školení profesionálové, kteří při výko-
nu své profese navštěvují místa, kde mladí lidé nejčastěji 
tráví svůj volný čas - v Újezdě především v areálu skate-
parku, v okolí základní školy, na lavičkách v Klánovickém 
lese a p dobných místech. Formou pravidelného kontaktu 
s dospívajícími mapují jejich přání a potřeby, nabízejí jim 
možnost sdílení každodenních událostí i podporu při řeše-
ní obtížných situací.
Cílem této práce je vytvoření respektujícího vztahu, jehož 
prostřednictvím mohou dospívající otevírat nejen své pro-
blémy, ale také pracovat na zlepšení svého potenciálu. Té-
mata, se kterými se pracovníci setkávají, jsou mezilidské 
vztahy, návykové látky, škola a práce a také trávení volné-
ho času. Dospívajícím nabízejí možnost se o daných téma-
tech poradit, důvěrně je probrat, nebo jim zprostředkovat 
potřebné informace.
Je na samotných mladistvých, zda chtějí služeb sociálních 
pracovníků využít. Streetworkeři je v prvé řadě aktivně 
oslovují s informací o tom, že zde taková služba existuje 
a co jim může nabídnout, vždy ale respektují, pokud mla-
diství nemají o kontakt zájem. Obecně se ale v Újezdě se-
tkávají pracovníci Autobusu s přijetím a mladiství často 
kontakt s pracovníky sami vyhledávají.
Součástí práce je také podpora mladistvých v tom, aby mě-
li zájem o své okolí a snažili se jej svou činností pozitivně 
ovlivňovat.
Dokladem toho je nedávno dokončená rekonstrukce 
skateparku, která je výsledkem několikaleté spolupráce 
s místními jezdci. Ti sami celý projekt iniciovali a za pod-
pory Autobusu se účastnili celého procesu, od veřejných 
projednání, přes konzultaci s dodavatelem až po finální 
přestřihnutí pásky a organizaci scooteringových závodů 
a exhibice během slavnostního otevření.
S pracovníky Autobusu se mladiství mohou setkat nejčas-
těji v úterý a ve čtvrtek, vždy od 13 do 18 hod. Všechny 
aktuální informace jsou zveřejněny na sociálních sítích 
(facebooková stránka NZDM Autobus, instagram @klub.
autobus), kde je také možné sociální pracovníky kontakto-
vat a domluvit si schůzku, případně se o čemkoliv poradit 
také on-line.
Další informace naleznete na webu www.neposeda.org.

Karolína Matochová

Autobus, 
který pomáhá mladým

Za historií na Císařskou louku
Ve středu 26. 9. jsme se sešli na stanici Výtoň. Pokračova-
li jsme přívozem na Císařskou louku. Z Vltavy byly krásné 
výhledy hlavně na Vyšehrad. Počasí nám přálo, bylo jasno 
a krásná viditelnost. Dříve se Císařská louka jmenovala Krá-
lovská louka podle korunovační slavnosti Václava II. v roce 
1297. Tehdy byla poloostrovem a byla hospodářsky využí-
vána. V 19. století byla oblíbeným výletním cílem a místem 
společenských a sportovních akcí Hrálo se zde první derby 
Sparta – Slávie i poprvé golf na českém území. Na přelo-
mu 19. a 20.stol zde byl vybudován smíchovský přístav 
a vznikl ostrov. Ve 20. století sloužila k rekreaci a sportu. 
V roce 1958 bylo vybudováno hlediště s věží pro rozhod-
čí sledující veslařské a vodácké závody.V poslední době 
jsou zde budovy sportovních klubů,restaurace,kempy,golf 
a jiná sportoviště. Na místě původního přístavu dnes kot-
ví hausbóty,čluny i luxusní lodě. Po mostě jsme přešli na 
Smíchov a přívozem se převezli na Veslařský ostrov, který 
vznikl naplavením písku a byl zde vorový přístav. Vycház-
ku jsme ukončili na hrázi podolského přístavu návštěvou 
budovy Českého Yacht Klubu, státem chráněné památky 
s bohatou historií. Letos slaví 125. výročí svého založení. 
Provedl nás trenér dětí pan Kába a seznámil nás s historií 
i přítomností klubu. Prohlédli jsme si skvostně opravenou 
klubovnu i původní mansardu zakladatele klubu Josefa 
Röslera Ořovského. 
Vycházka se vydařila a děkujeme paní Mirce Branžovské, 
která nás o všech zajímavostech úžasně informovala. 

Nakonec máme pro 
vás dobrou zprávu: 
na Císařské louce 
stojí - byť by proříd-
lá – řada topolů, ale 
veřejná zeleň by si 
tam zasloužila určitě 
lepší péči. 

Eva Konečná 
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Ze skautských výprav
V průběhu září se po prázdninové 
přestávce opět začaly scházet oddí-
ly na pravidelných týdenních schůz-
kách. Abychom si po prázdninách 
připomněli kdo je kdo, uspořádali 
jsme společnou zahajovací středis-
kovou výpravu na Plešivec v Brdech. 
Na konci září jsme vyslali několik 
účastníků na 20. ročník fantasy Vál-
ky o Cintru v okolí skautské základ-
ny Orlovy na Vysočině. Ve stejném 
termínu si starší členové připomněli 
osmdesáté výročí mobilizace v roce 
1938 putováním po Králické pevnost-

ní oblasti a návštěvou dělostřelecké 
tvrze Hůrka. 
Jednotlivé oddíly pak uspořádali ně-
kolik vlastních jedno nebo dvouden-
ních výprav, například na Říp nebo 
do Hradce Králové. V době, kdy se 
čtenářům dostane tento článek do 
rukou, budeme mít za sebou i první 
větší střediskovou akci tohoto roku – 
pětidenní podzimní prázdniny, které 
mladší členové stráví v Brandýse nad 
Labem a starší pak v Kroměříži. Spo-
lečnou náplní obou výprav bude při-
pomenutí 100 let od vzniku ČSR.

Ondřej Kňežour

 POZVÁNKA 

Český zahrádkářský svaz v  Újezdě nad Lesy 
ve spolupráci s  občany Škvorce  

a okolními obcemi zve naše občany  
na výlet do Německa  

v  sobotu 10. listopadu 2018 

Drážďany 
Památky, muzea, galerie, bleší trh. 
 Informace a osvěta během jízdy. 

Program individuální.  
 

 
 

Odjezd od Lidlu v  7.00 hodin 
Cena 350 Kč. 

Přihlášky Jitka Vacková 281 972 364  
a Václava Šebíková 281 861 785. 

Swing se vrací 
neboli o štěstí

INSCENACE JE SOUČÁSTÍ 
HUDEBNĚ TANEČNÍHO TRIPTYCHU: 

Varieté Freda A. aneb Chytání větru, 
Kostky jsou vrženy aneb Don Juan 
a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi

„Celkově je to ovšem příjemná podíva-
ná 

a poslouchaná. Z mladších cítí swing 
Jiřina Vacková jako drsná majitelka 
jazzového baru, zajímavou image, 

využívající statusu hvězdy prezentuje 
Markéta Plánková vedle decentně 

elegantního Sinatry Jiřího Štědroně. 
 Na toto představení, 

které se uskuteční

v  Divadle Ypsilonka
v  úterý 27. 11. od 19: 30 hod.

zve 
Svaz postižených civilizačními chorobami

Doprava MHD
Cena vstupenky Kč 300,-

Senioři na Šumavě
Jako každoročně i letos se členové 
SPCCH vydali pod vedením předsed-
kyně Evy Štrasmajrové na rekondiční 
pobyt. Bylo nás 46 členů. Tentokrát 
to byly Nezdice na Šumavě. V sobo-
tu 15. 9. jsme vyjeli od Lidlu. Cestou 
jsme se krátce zastavili v Horažďovi-
cích. 
Ráno byla v 7:30 rozcvička a po ní 
v 8:00 snídaně. Po krátkém odpočin-
ku se podle programu buď cvičilo na 
židlích, nebo se jelo autobusem po 
okolí. Někdy se cvičilo odpoledne-
-podle denního programu. Navštívili 
jsme tak Sušici, Velhartice, Vlčí stez-
ku u Srní, Čeňkovu pilu  a Javorník. 
Nejdelší výlet byl ve středu. Nejdříve 
jsme jeli do Dobré Vody, kde je v kos-
tele sv. Vintíře unikátní oltář, asi je-
diný na světě, neboť je celý ze skla. 
Poté jsme za mírného mrholení do-
jeli do Bavorska na jezero Abersee. 
To jsme mírným tempem celé obešli 
a jeli zpět do Čech. Zastávka na Špi-
čáku – Sedle využita na procházku 
v  lese a sběr hub. Zdatnější chodci 
šli na Pancíř a zpět. (Ti se ostatně vy-
znamenali už na Vlčí stezce, odkud 

šli pěšky až na Čeňkovu pilu.) Na-
konec jsme zastavili v Železné Rudě 
na kávu. Každý večer byla nějaká 
přednáška nebo vyprávění. O Hra-
du Velhartice a Buškovi z Velhartic, 
o štěstí, lékařská přednáška a tréno-
vání paměti. O naše zdraví se starala 
paní MUDr. Marcela Šedivá
Ve čtvrtek 20. září bylo odpoledne 
věnováno houbaření pod Velkým Ja-
vorníkem  a večer se konal  závěrečný 
večírek s tombolou. Bylo veselo a zpí-
valo se při harmonice. Na ni hrál pan 
Klouček a patří mu za to poděkování.
V pátek 21. září jsme odjížděli domů. 
Ještě jsme se zastavili v Žihobcích na 
zámku s netopýry a hlavně v krás-
ně vyzdobeném kostele. Účastníci 
pobytu byli spokojeni, počasí jsme 
si nemohli přát lepší, někteří ješ-
tě využívali venkovní bazén. Velký 
dík za přípravu a organizaci poby-
tu patří Evě Štrasmajrové, Růžence 
Řezáčové a milým cvičitelkám Soně 
Pilné a Janě Krátké i paní doktorce.                                                                                  
Těšíme se na další pobyty v dalších 
letech.

Pepa Vodička

PRVOREPUBLIKOVÉ 
CHUDINSKÉ KOLONIE

navštívíme na vycházce SPCCH

ve čtvrtek 8. listopadu 2018
Sraz v podchodu stanice metra A 

Želivského v 9: 45 hod.
Doporučená doprava: 
Bus č. 163 v 8:42 hod. 

ze zastávky Újezd nad Lesy 
a metrem A do stanice Želivského

Zveme všechny zájemce

http://www.ypsilonka.cz/repertoar/hrajeme/variete-freda-a-aneb-chytani-vetru
http://www.ypsilonka.cz/repertoar/hrajeme/kostky-jsou-vrzeny-aneb-don-juan
http://www.ypsilonka.cz/repertoar/hrajeme/kostky-jsou-vrzeny-aneb-don-juan
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Volejbalistky z oddílu SK JOKY mají 
za sebou úspěšně zahájené soutěže. 
Mladší žákyně beze ztráty setu vyhrá-
ly 5. ligu a postoupily do 4. ligy. Další 
kolo se odehraje v sobotu 3. 11. 2018 
v Újezdě nad Lesy,  a to ve velké tělo-
cvičně ZŠ v Polesné.  
Soutěž minivolejbalu (tříčlenná druž-
stva) máme obsazenu třemi družstvy. 
Družstvo „A“ v první lize obsadilo 3. mís-
to (průběžně je na 3. místě soutěže), kdy 
mu druhé místo uniklo o pouhý jeden 
míč.  „B“ družstvo obsadilo 5. místo 
v šesté lize (průběžně je na 35. místě). 
„C“ družstvo se umístilo na 3. místě v os-
mé lize (průběžně je na 45. místě). 
Už po prvním kole je jasné, že se s ná-
mi musí počítat a že budeme zatápět 

i velkým oddílům. Už v prvním kole 
jsme v mini nechali za sebou celou 
řadu nejlepších oddílů v Praze např. 
Olymp, Slávii, Kometu, Studio sport 
(loňský vítěz soutěže). 
Trénujeme v  hale v Běchovicích - 
přípravka (děti od 7 let) a nově pří-
chozí (ve středu od 16 hod.a v pátek 
od 15  hod.).  Družstvo hrající soutěž 
mladších žákyň trénuje v Újezdě v tě-
locvičně ZŠ v Polesné (ve středu od 
19 hod. a v pátek od 18 hod.). 
Kromě trénování dětí a jejich účasti 
v soutěžích Pražského volejbalového 
svazu oddíl organizuje v sobotu 17. lis-
topadu již tradiční volejbalový turnaj 
smíšených družstev dospělých (4+2).
Rádi bychom do oddílu přibrali dal-

Čas letí jako bláznivý a v tom dnešním 
uspěchaném životě často zapomí-
náme zastavit se, sejít se, popovídat 
si a nebo si zasportovat. To všechno 
ale neplatí  ve skupině volejbalistek – 
Újezdských Sov. Scházíme se pravidel-
ně každou středu v tělocvičně základ-
ní školy a každé  léto na venkovním 
kurtu. Celá ta léta pilně trénujeme, 
smečujeme, řešíme nová pravidla, 
scházíme se v hospůdce a probíráme 
všechny naše radosti a strasti. 
A právě jedno z těchto našich setkání 
nás čeká 24. 11. Sejdeme se na turnaji  

s názvem LÍBA OPEN, který uspořádá-
me při mimořádné příležitosti. Jedna 
z našich kolegyň, Líba Mašková, dlou-
holetá členka Sokolu, oslaví totiž ten-
to den své významné jubileum. A jak 
jinak to oslavit, než sportem. Přípravy 
jsou v plném proudu, kolegyně z přá-
telských oddílů jsou pozvány, dort se 
peče... Ráda bych jí touto cestou za 
nás za všechny popřála hodně zdraví 
a ještě dlouhá  a dlouhá léta pod vo-
lejbalovou sítí. Milá Líbo, všechno nej! 
Za Újezdské Sovy 

Radka Kohoutová

SPORT

Volejbalistky 
rozehrály první kola soutěží

Nový začátek školního roku zahájil 
rovněž 18. ročník plavecko-běžeckého 
poháru pražských škol. První závod 
se uskutečnil v Praze 3 a na ten druhý 
jsme nemuseli cestovat daleko, plavalo 
se totiž v Hloubětíně a běželo se na tu-
busu metra na Rajské zahradě.
V soutěžních rozplavbách jsme do-
padli dobře a do běžeckého závodu 
jsme nastupovali s minimálními ztrá-
tami. V  některých kategoriích jsme 
startovali i z první příčky. Počasí a te-
rén nám v obou závodech nad míru 
vyhovovaly a  běžecká část se stala 
naší dominantou.
V kategorii nejstarších chlapců s pře-
hledem vede Honza Stejskal z 9.A. Vy-
bíhal vždy na start běžeckého závodu 
z  vyšší pozice, ale dokázal se prodrat 
jednou na druhé a v Hloubětíně do-
konce na první místo.  
V kategorii dívek 6. a 7.tříd si drží první 
příčku loňská vítězka Anička Vosecká.
Celkem jsme v prvních dvou kolech 
posbírali 8 cenných kovů (Lukáš Je-
len, Lucka Masařová, Adam Škraňka, 
Michaela Hazrdová, Anička Vosecká 
a Honza Stejskal) a jako škola jsme 
na první příčce v konkurenci více než 
dvaceti pražských škol. Všem, kteří se 
zúčastnili, patří velké díky a pochvala 
za vzornou reprezentaci školy. Za Ma-
sarykovu ZŠ 

Radka Kohoutová

Po dvou kolech 
na špici

Deset, dvacet, třicet… 
sedmdesát

ší šikovné holky i kluky do přípravky 
(od 7 let) a na doplnění závodních 
družstev (soutěž mini, mladší žáci 
a žákyně).  Činnost oddílu je finančně 
podporována MČ Praha 21 – Újezd 
nad Lesy. Kontakt: Petr Plzenský, tel.: 
732 954 394, plzenskyp@seznam.cz
Sportu zdar a volejbalu zvláště!
 Za SK JOKY oddíl volejbalu

Petr Plzenský
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Pozvěte, přátelé, své hosty a známé na 
vycházku k lékárně u Penny. Za ní pak 
uvidíte něco, co jste u nás v Újezdě asi 
ještě neviděli: nově zrekonstruovanou 
ulici - má barevnou dlažbu, nové osvět-
lení, lemuje ji obnovená alej a stále je to 
Oplanská. Cyklostezka A 50, která je její 
součástí, vede k nám od Jadranu, přes 
Uhříněves a Koloděje, následuje Újezd, 
lesem do Klánovic a hurá k Baltu. Ko-
loděje už jsou napojeny, zbývá půl ki-
lometru prašné cesty na Blatov, kterou 
buduje Technická správa komunikací. 
Propojka A 50 by měla být dokončena 
do konce listopadu.

Petr Mach

Další novým povrchem, který bude slou-
žit i cyklistům, je nově vyasfaltovaná 
cesta napříč Klánovickým lesem, vedou-
cí od újezdské hájovny směrem do Úval. 
Projekt, který mají na kontě Lesy ČR, 
není ovšem nekonfliktní. Na sociálních 
sítích se vedla docela živá debata, zda 
taková asfaltová dálnice do lesa patří. 
Každopádně je škoda, že Lesy ČR nepa-
matovaly také na základní vybavenost 
třeba v podobě laviček. Nový povrch bu-
de jistě lákat i vyznavače jízdy na in-line 
bruslích, kteří si ale nemají kam sednout 
a kde se přezout.
Nakonec ještě jedna zpráva z újezdské-
ho cyklosvěta. Funkce cyklokoordináto-
ra naší městské části se vzdal pan Petr 
Mach. ÚZ mu tímto děkuje za práci, kte-
rou pro (nejen) újezdské cyklisty odvedl. 

(red)

V listopadu čekají mužské „áčko“ 
újezdských fotbalistů poslední 
zápasy podzimního kola pražské 
I. A třídy. V sobotu 3. 11. si zahra-
jí s  Kunraticemi, o týden později 
s  Xaverovem. Posledním zápa-
sem 15. kola bude utkání s týmem 
Tempo B, výkop je v neděli 18. 11. 
ve 13:30 hod. na újezdském hřišti. 
V době uzávěrky tohoto čísla ÚZ si 
újezdský A-tým přitom vůbec ne-

vedl špatně. S 25 body a celkovým 
skóre 32: 7 byl za Sokolem Kolo-
vraty na druhém místě tabulky I. A 
třídy. Výborně si dosud vedlo také 
mužské „béčko“ (I. B třída). Ve své 
skupině bylo taktéž v celkovém 
pořadí druhé za týmem TJ Spoje 
Praha.
Sledujte úspěchy újezdského fotba-
lu na facebooku FK Újezd nad Lesy. 

(red)

Újezdští fotbalisté prozatím druzí

Přes Újezd 
až k Baltu

So   3. 11. 14:00 Kunratice : Újezd nad Lesy
So 10. 11. 10:15 Xaverov : Újezd nad Lesy
Ne 18. 11. 13:30 Újezd nad Lesy : Tempo B

Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří nás přišli podpořit a podívat 
se na naši exhibici 15. září v rámci 
akce Týden zdraví. Po tomto zahá-
jení nového školního roku jsme se 
rovnou vydali do bojů o medaile, 
v říjnu především na domácí scéně.
V Hradci Králové se začátkem října 
konal Sokol Cup. Vyjeli jsme sice 
v  menším počtu, ale i tak jsme se 
dokázali umístit na celkovém třetím 
místě v soutěži týmů. Po dlouhé do-
bě si první místo vybojoval Micha-
el Ešše, který porazil dva soupeře 
z dalších českých týmů. Velmi pěk-
nými zápasy se předvedl i Daniel 
Ešše, Michalův mladší bratr, které-
mu se podařilo rovněž vyhrát dva 
zápasy a tím si dojít pro zlato. Dále 
se nám povedlo získat další dvě zla-
té, pět stříbrných a čtyři bronzové 
medaile. Do uzávěrky ÚZ se těsně 
vešel i turnaj v Protivíně, kam jsme 
vyslali zástupce naší nové, nastu-
pující generace a odkud jsme do 
Újezda přivezli dvě zlaté medaile. 
Velmi povedeným výkonem se tam 
prezentovali Matěj Digoň (2 vítězné 

zápasy, zlato) a Tomáš Rada (1 ví-
tězný zápas, stříbro).
Dařilo se i na poli soutěžních se-
stav, tedy poomsae. Z turnaje jsme 
si odvezli 7 zlatých, 15 bronzových 
a 9 zlatých medailí a potvrdili jsme 
roli favorita v celkovém hodnocení 
týmů a již několikátým rokem mů-
žete spatřit putovní pohár ve vitríně 
před tělocvičnou naší školy. Z jed-
notlivců se na celkovém výsledku 
nejvýznamněji podílel Míchal Brů-
ček nebo Roderik Pechr, který si dí-
ky síle svých technik dokráčel až pro 
první místo ve své kategorii.

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang 

Taekwondisté zahájili novou sezonu



Počátkem října proběhla v Úvalech kolaudace rekonstru-
ovaného náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice, děl-
níci následně odstranili zábrany. Centrum města je tak po 
roce stavebního ruchu a uzavírek opět plně průjezdné.
Rekonstrukce se netýkala jen samotného náměstí, ale ce-
lého úseku od železničního přejezdu, dále ulicí Riegrovou 
přes náměstí, prostoru před kostelem a základní školou, 
po křížení s ulicí v Podhájí, a to včetně její rekonstrukce. 
Celkem se jedná o cca 14 400 m2 veřejných ploch. Nové-
ho povrchu se dočkala také vozovka, která územím pro-
chází.
Namísto různých vrstev asfaltu, betonu a kostek domi-
nuje úvalskému náměstí a jeho blízkému okolí jednotná 
dlažba. Zatímco před rekonstrukcí se na náměstí par-
kovalo živelně a často nebylo poznat, kde končí vozovka 
a  začíná veřejné prostranství, nyní jsou „zálivy“ určené 
pro parkování aut barevně odlišené. Mimo ně není par-
kování možné.
Současně s povrchy dostalo úvalské náměstí i nový měst-
ský mobiliář – především autobusové přístřešky a měst-
skou fontánu, která potěší zejména děti v horkých letních 
měsících.
Celkové náklady na rekonstrukci byly 53,3 miliony Kč, 
z toho město zaplatilo 36,7 mil. korun, zbytek pak dodala 
Krajská správa a údržba silnic. 

(red) 
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ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Centrum 
je po rekonstrukci

 TJ Slavoj Koloděje 
 

        Vás srdečně zve na 
 

 
 
 
Pro žáky místních ZŠ 
Kdy: 10. 11. 2018 
od 10:00 hodin  
 
 
 
 
 
 
        

Kde: Sokolovna Koloděje 
       (zastávka Kvasinská) 
 
 
Kdo:  Každá soupiska by měla obsahovat 4 hráče + 1 

brankáře, následně proběhne rozlosování do věkově 
srovnatelných týmů 

 
!! TERMÍN REGISTRACE do pondělí 5.11.2018 !! 

 
Přihlášky telefonicky nebo e-mailem:  
 

Tomáš Holinka, tel: 603 287 373,  
tholinka@hotmail.com 
Roman Ženatý, tel: 737 235 540 

 

Českobrodská 
opět průjezdná
Začátkem října po více než šesti měsících skončila uza-
vírka Českobrodské ulice v Běchovicích v úseku mezi uli-
cí Ke Třem mostům až po ulici Na Vydrholci.  Technická 
správa komunikací (TSK) zvládla rekonstrukci vozovky 
o dva měsíce dříve, než bylo plánováno.
Dělníci se ale na místo vrátí ještě příští rok na jaře. „Zkrá-
cení uzavírky bylo možné díky urychlení prací, pomohlo 
především spojení dvou etap a dřívější výstavba nové-
ho mostu přes Mlýnskou strouhu. Devátou a desátou 
etapu máme naplánovanou na jaro příštího roku,“ řekl 
generální ředitel TSK Petr Smolka. Povolenky pro vjezd 
vydané MČ Praha 21 proto nevyhazujte, zůstávají nadále 
v platnosti. 

(red)

ÚVALY

BĚCHOVICE
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VÝSTAVA MĚSÍCE 
VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM 
NEBEM
Putovní výstava unikátních portrétů 
vesmíru ze Země, jejichž autorem je 
náš přední a světově uznávaný astro-
fotograf Bc. Petr Horálek. 
Výstava potrvá do konce prosince

FILMOVÝ KLUB 
5. 11. pondělí, 20:00
Členové Filmklubu mohou vybírat mezi 
A, LÉTO nebo B, STUDENÁ VÁLKA

KINO
7. 11. pondělí, 20:00 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Po zběsilém flámu se Karel (Jiří Lang-
majer) probouzí jako žena (Anna Polív-
ková). Česko / 2018 / komedie / 95 min

KONCERT 
8. 11. čtvrtek, 19:30
Každý druhý čtvrtek v měsíci!     
BLUE JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, 
kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými 
dušemi bluesové standardy. 

KINO
12. 11. pondělí, 20:00
TOMAN
Filmové drama režiséra a producenta 
Ondřeje Trojana. Neuvěřitelný a prav-
divý příběh rozporuplné osoby Zdeňka 
Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, 
který významně ovlivnil vývoj v pová-
lečném Československu. Česko / 2018 / 
drama, historický / 145 min / nevhodný 
mládeži do 12 let. Režie: O. Trojan Hrají: 
J. Macháček, K. Winterová,K. Boková, S. 
Majer, M. Taclík, R. Luknár, L. Latinák, T. 
Pauhofov. Vstupné: 130 / 110 Kč

KINO
19. 11. pondělí, 20:00 
BOHEMIAN RHAPSODY

KULTURA

PROGRAM listopad 2018
Film popisuje hudební dráhu i nekon-
trolovatelnou životní spirálu Freddie 
Mercuryho od založení skupiny Queen 
až po památný koncert Live Aid v roce 
1985. Velká Británie, USA / 2018 / živo-
topisný, drama, hudební / s titulky

DIVADLO
20. 11. úterý, 19:00
ELA, HELA A STOP A PRASE- VÁCLAV 
HAVEL
Krátká hříčka Václava Havla z roku 1960. 
Havel pracuje s minimem slov, která se 
neustále opakují, pokaždé ale nabývají 
podle kontextu nových významů. Hraje: 
divadlo Prima den

KINO
21. 11. středa, 20:00
ZRODILA SE HVĚZDA
USA / 2018 / drama, romantický, hudební 
/ 136 min / s titulky

KONCERT 
22. 11. čtvrtek, 19:30 RECITÁL 
PÍSNIČKÁŘE VLASTY REDLA
Vlasta Redl je již po čtyřicet let jednou z nej-
pozoruhodnějších postav české a přede-
vším moravské hudební scény. V recitálu 
vystoupí s doprovodem své kapely.

KINO
23. 11. pátek, 20:00 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

DIVADLO PRO DĚTI
25. 11. neděle, 16:00 
a 26. 11. pondělí, 9:00 a 10:30
KOUZLA A ČÁRY TAJEMNÉ PRAHY
Pohádka, odehrávající se na Karlově 
mostě, je plná pověstí, písniček a pří-
běhů, které se hravou formou snaží 
přiblížit dětem naše Staré pověsti čes-
ké a zároveň bohatou historii našeho 
hlavního města - jednoho z nejkrásněj-
ších měst celého světa. Hraje: Divadlo 
LÁRYFÁRY

KINO
26. 11. pondělí, 20:00
ONI A SILVIO
Nový film P. Sorrentina (Mládí, Velká nád-
hera), ve kterém provokativně a zároveň 
komediálně zobrazuje postavu Silvia Ber-
lusconiho. Itálie, Francie / 2018 / drama, 
komedie, životopisný / 150 min / s titulky

KURZY
27. 11. úterý, 19:00
SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině 

PŘEDNÁŠKA
28. 11. středa, 19:30
SEDM PEREL ASTRONOMIE
O jaké úkazy by smrtelník rozhodně ne-
měl přijít. Přednáška našeho předního 
a světově uznávaného astrofotografa 
Bc. Petra Horálka. Jeho snímky byly ně-
kolikrát vybrány jako prestižní Astrono-
mický snímek dne NASA.

AKCE MĚSÍCE
29. 11. čtvrtek, 18:00
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ 
LADIES’ NIGHT
Vánoční tržiště, bohatá tombola, večer-
ní překvapení a promítání nové české 
komedie 
TEN, KDO TĚ MILOVAL 
(podle předlohy Marie Poledňákové)

AKCE MĚSÍCE
30. 11. pátek, 19:00
AFTERPARTY KLÁNOVICKÉHO 
1/2MARATONU 2018 

AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.

AKCE
oKOLO KLÁNOVIC
amatérské cyklistické vyjížďky
Sledujte naše webové stránky.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ 
Praha 21 za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních 
představení pro děti i dospělé.

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace: 

www.kcnovabeseda.cz, 
tel.: 245 019 061, 

e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena  

Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00, 
So-Ne 14:00-20:00.





Developerský projekt pěti dvojdomků
s vlastními pozemky (334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín)

vILadoMYdoUBravČIce–BYdLenÍvzaHradácH

zdirad.pekarek@re-max.cz
& 603 280 220

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ - bungalov 4+kk,
užitná plocha 137 m2,

pěstěná zahrada 645 m2,
Klučov u Č. Brodu.

PROnáJEm – 4 poloviny dvojdomků
(novostavby) s vlastním pozemkem,

podlahová plocha RD 80 m2, Habrová a Ja-
bloňová ul., Nehvizdy

makléř roku 2014 a 2015 REmAX Horizont
makléř roku 2014 a 2015 – region Praha

makléř roku 2015REmAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad Pekárek

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

prodáno

PRODEJ – stavební pozemek v proluce
meziVšestarskou aMalšovickouul., 1062m2,

Praha 9 – Klánovice

Horizont

Ing. markéta Večerníková
& 722 130 044

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

rezer
vace

PROnáJEm – luxusní vila 6+kk/G,
podlahová plocha 420 m2, pozemek 963 m2,

ul. Nové dvory, Praha 9-Klánovice

ceny od 4.397.000,-Kč

http://www.viladomydoubravcice.cz

60.000 Kč/měsíc + poplatky

PRODEJ – garsoniéra 23 m2, DV, 1.NP,
Zelenečská ul., Praha 9 – Hloubětín

cena 27.000 Kč/měsíc
+ poplatky cca 3.000 Kčměsíc

r e z e r va c e
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