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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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Do nového roku vstupuje většina z nás plna naděje 
a očekávání, co přinese. Já, s nadějí na změnu, 
půjdu volit prezidenta. Do nového roku také budu 

vstupovat s nadějí na vítězství v soudním sporu. Ta vzrostla 
pro naši městskou část vynesením rozsudku Městského 
soudu v Praze, který jako odvolací soud potvrdil rozsudek 
Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci soudního sporu MČ 
Praha 21 a Hl. m. Prahy se společností Spirit Finance a.s., 
když zamítl žalobu Spirit Finance a.s. na vyplacení finanční 
částky cca 62 milionů korun. 
Nadějně v příštím roce vypadá i dokončení a realizace no-
vých projektů v naší městské části (více se o nich dočtete 
na str. 8-9). Dokončíme stavbu nové hasičské zbrojnice, 
čeká nás rekonstrukce skateparku, modernizace vstupu 
školy včetně stojanů na kola v Polesné ulici. Na nové sto-
jany na kola se můžeme těšit i na újezdské straně nádraží 
a samozřejmě dojde i na rekonstrukce silnic a chodníků. 
Hned po novém roce začneme realizovat osazení orien-
tačních tabulí a dopravního značení pro zjednosměrnění 
komunikací. 

Na prosincové jednání zastupitelstva jsem 
předložila tzv. zásobník projektů, který byl 
schválen. Plán investičních akcí v naší měst-
ské části se netýká jen roku 2018, ale i příš-
tích let. Vznikal postupně během minulé-
ho roku na základě požadavků veřejnosti 
a v komisích rady. K dispozici je na webo-
vých stránkách úřadu v sekci MA21.
Na rok 2018 máme schválený zdrojově vyrovnaný rozpo-
čet. Finanční prostředky budeme hledat samozřejmě z vy-
psaných dotací na magistrátu a ministerstvech.
Ráda bych se ještě vrátila k některým prosincovým udá-
lostem. Při rozsvěcení vánočního stromu jsme prožili 
mnoho krásných okamžiků při prvním těšení na Vánoce, 
ale také vybrali pro nadaci Světluška 13 tisíc korun. Zá-
stupci vedení školy a žáků předali při benefičním koncertu 
pro Kapku naděje dar-výtěžek ze školního jarmarku ve vý-
ši 115 tisíc korun. Osobně bych chtěla veřejně vzdát hold 
a velice poděkovat všem učitelkám a organizátorkám za 
jejich neuvěřitelný elán, nadšení a píli, se kterou tyto akce 
připravují. Je úžasné sledovat je při jejich bohulibé činnos-
ti, kterou si nejen samy vymyslí, ale i samy zorganizují. J 
Vážené dámy, v hluboké úctě se před vámi klaním a dě-
kuji. Svou prací přispíváte na dobrou věc, ale hlavně tím 
učíte naše děti solidaritě a tomu, že v životě je potřeba 
pomáhat slabším. 
V naději, že rok 2018 bude poklidný, Vám přeji vše dobré, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vaše starostka
Karla Jakob Čechová
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V sobotu 2. prosince 2017 se v sá-
le Polyfunkčního domu uskutečnila 
Mikulášská zábava pro seniory. Tuto 
akci pořádala MČ Praha 21 společně 
s Klubem aktivních seniorů. Odpole-

dne úvodní řečí zahájila předsedkyně 
klubu paní Vojtová a radní, pan Jaro-
slav Jeníček. Přítomné mile přivítali 
a popřáli seniorům hezkou zábavu 
a klidné vánoční svátky. Následovalo 
vystoupení seniorky s recitací básně 
a  pásmo vánočních koled v podání 
dětiček z mateřské školky Sluníčko. 
Program pokračoval tanečním vy-
stoupením mladého páru z Dance-
portu v  rytmu latinsko-amerických 
tanců. Se zatajeným dechem jsme 
obdivovali rozmanitou choreografii, 
rychlost, mrštnost a eleganci taneční-

ků a jejich krásné kostýmy. Pak už vy-
hrávala k tanci a poslechu živá hudba 
kapely „Jam Band“.
Bylo to krásné, vydařené odpoledne. 
Těší nás hojná účast seniorů, kteří 
se přišli poveselit s přáteli, zatančit 
či posedět a popovídat si. Děkujeme 
pracovnicím odboru občansko správ-
ního, odboru sociálních věcí a správci 
Polyfunkčního domu z odboru VHČ, 
kteří pomáhali tuto akci zajistit.

Radka Lipanovičová,
vedoucí odboru sociálních věcí

V pátek 8. prosince 2017 se prostory 
prvního patra Polyfunkčního domu 
proměnily v dílnu tvořivosti, tentokrát 
na téma Vánoc. Tuto akci pořádala MČ 
Praha 21 společně s lektorkami Domu 
dětí a mládeže DŮM UM a organizací 
Neposeda.
Svou šikovnost si přišly vyzkoušet ne-
jen předškolní a školní děti, ale i jejich 
rodiče a prarodiče. Společně vyráběli 
vánoční svícínky, přáníčka, kulíšky, 
dekorace ze šišek, terakotových květi-
náčků, dřevěné ozdobičky, zdobili per-
níčky a váleli svíčky ze včelí voskové 
plástve. Dílna voněla po medu, vládla 
vánoční atmosféra. Bylo moc fajn od-
reagovat se od každodenních starostí, 
zastavit se v předvánočním shonu, vy-
rábět a povídat si. Odpoledne při práci 

příjemně a velmi rychle uteklo. Byla to 
nádherná příležitost, kdy v každoden-
ním shonu lidé zpomalí a setkají se při 
společném tvoření.
Děkujeme všem, kteří obětovali svůj 
volný čas, nápady a nadšení a pomohli 
tuto dílnu zorganizovat. Velké díky pa-
tří paní učitelce Zuzaně Vopálenské, 
asistence Blance Fišerové a žáčkům 
z 2. C za plnou krabici voňavých per-
níčků, které na dílnu napekli. Děkuje-
me členkám komise sociální politiky 
a zdravotnictví, paní Kateřině Blinkové 
z odboru školství, kultury a MA 21, lek-
torkám z Dům UM a organizaci Nepo-
seda za přípravu a realizaci této akce.
Vidět ve tvářích dětí i dospělých nad-
šení z vlastnoručně vytvořených de-
korací je pro nás velkou odměnou. 

Přípravy byly náročné, ale stály za to. 
Doufáme, že krásné výrobky již zdobí 
vaše domovy a přináší radost.
Do roku 2018 přejeme všem občanům 
hlavně pevné zdraví, štěstí, klid a spo-
kojenost.

Radka Lipanovičová,
vedoucí odboru sociálních věcí
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zvonečky a rolničkami rozsvítily děti, které přišly 3. 12. do 
parku u školy, újezdský vánoční strom. Díky fungující spo-
lupráci Úřadu MČ Praha 21, Sboru dobrovolných hasičů, 
Masarykovy ZŠ, rodičů, prarodičů a újezdských občanů 
bylo pro Světlušku pod stromeček vybráno 12 000 Kč.
Rozsvícení stromu předcházelo přivítání dr. Ondřejem 
Salvetem, farářem římskokatolické farnosti u kostela Po-
výšení sv. Kříže v Kolodějích, a zpěvem adventních písní 
na farní louce. Odtud se vydal zvonkový průvod do parku 
před školou. Starostka K. J. Čechová přivítala přítomné 
a sdělila jim, že finanční výtěžek za občerstvení, poskyt-
nuté Úřadem MČ Praha 21 a újezdským Sborem dobro-

volných hasičů, 
bude věnován 
Nadaci Světluška. 
I letos se první 
adventní neděle 
zúčastnila paní 
Linda Vaňková, 
zástupkyně Na-
dačního fondu 
Českého rozhla-
su. Osobně přije-
la poděkovat do 

Újezda za podporu zrakově posti-
žených spoluobčanů.
 Aby se školnímu sboru Sovička 
lépe zpívalo, postaraly se přítom-
né děti zvoněním  o rozsvícení 
stromu. A že to ve vánočně vy-
zdobeném a ozvučeném altánu 
pod vedením paní učitelky Daniely 
Janoušové sovičkám zpívalo! Od-
měnou jim byl zasloužený potlesk 
a slova uznání - sbor je totiž obno-
ven o nejmladší sovičky z prvních tříd. Poděkování patří 
paní učitelkám Evě Hegyiové, Martině Lehoučkové a Da-
niele Janoušové za otevření adventních dílen a mamin-
kám, které se zapojily do příprav. Dílny nalákaly spoustu 
dětí k výrobě vánoční dekorace a rodiče využili otevřené 
školy k zahřátí. Velké poděkování patří maminkám 1. E, 
které za napečené sladké dobroty a dárečky s překva-
pením utržily 4 200 Kč, Sofii Jakob, Terezce Hýbnerové 
a  Nele Krajňákové z 9. A za práci u Světluščího stánku. 
Po sečtení finančního výtěžku od maminek, dále za ob-
čerstvení a  reklamní předměty Světlušky činila výsledná 
částka 12 000 Kč. Všem děkujeme. 

Eva Danielová

Rozsvícení vánočního stromu

Podařená vánoční dílna

Mikulášská pro seniory
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Kalendárium na leden
4. 1. Po stopách Odysseových,
 přednáška s besedou,
 Divadelní sál Masarykovy ZŠ,
 od 15: 30 hod.

7. 1. Tříkrálový koncert
 Kostel Povýšení sv. Křížev Kolodějích,
 od 17 hod. 

10. 1. Vernisáž výstavy Blanky Bohdanové,
 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

16. 1. Zájezd do Divadla U Hasičů,
 Pořádá SPCCH,
 viz str. 26.

17. 1. Beseda o šikaně,
 Divadelní sál Masarykovy ZŠ,
 od 16 hod.

17. 1. Filmový klub,
 Na sever severozápadní linkou,
 Aula Masarykovy ZŠ,
 od 19 hod.

20. 1. Turistický pochod Courání Prahou,
 start od Újezdského muzea,
 po celý den, viz str. 25.

30.1. Beseda s filmovým historikem 
Pavlem Taussigem,

 Polyfunkční dům,
 od 17 hod.

3. 2. Výroční členská schůze KAS,
 Polyfunkční dům,
 od 14 hod. 

6. 2. Den otevřených dveří,
 Masarykova ZŠ,
 viz str. 18. 

Pozvánka
na Vernisáž k zahájení výstavy 6. ročníku

„Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“
Vernisáž se uskuteční 24.1.2018 v Újezdském  muzeu, 

Staroújezdská 2300, od 17 hodin 
a zároveň tím bude zahájena výstava exponátů.

Srdečně Vás zve Komise sociální politiky a zdravotnictví
a Odbor sociálních věcí

Protipovodňová prohlídka
Dne 6. 11. 2017 provedl povodňový orgán 
městské části Praha 21 ze zákona povin-
nou povodňovou prohlídku vodních toků 
v našem správním obvodu, tedy Běcho-
vického a Blatovského potoka, Rokytky 
a Říčanského potoka.
Prohlídku jsme provedli za účasti zástup-
ců MČ Prahy 21 a městských částí Bě-
chovice, Koloděje, Klánovice a dále pak 
zástupců Magistrátu hl. m. Prahy a Lesů 
hl. m. Prahy.
Sešli jsme v 8,30 hod. po dohodě všech 
zúčastněných v Kolodějích u rybníčku, 
kde jsme začali prohlídkou toku Rokytky 

a s povolením zástupce zámku Koloděje 
pokračovali v oboře zámku. Poté jsme 
z části v nepřehledném terénu pokračo-
vali podél toku Rokytky až do Běchovic, 
kde jsme ukončili kolem 15 hod. první 
část prohlídky. Z prohlídky je pořízen pro-
tokol včetně fotodokumentace a doporu-
čení z něj vyplývající.
Zástupci všech dotčených orgánů se 
shodli na dalším termínu pro dokončení 
povodňové prohlídky vodních toků na 
území MČ Praha 21, a to na jaře 2018.

Jitka Králová,
referentka krizového řízení MČ Praha 21

Upravený pomník na Rohožníku
Pomník újezdským občanům, kteří 
zahynuli v době Pražského povstání 
v květnu 1945, se dočkal důstojného 
zvelebení. Péčí Úřadu MČ Praha 21 se 
kolem vyčištěné-
ho přístupového 
chodníčku objevily 
stálezelené buxu-
sy, které byly ob-
sypány kůrovým 
mulčem. Spolu s již 

dříve instalovanou informační tabulí tak 
pomník stále slouží jako důležité místo 
historické paměti Újezda.

(red)

Mapa vozovek
Pro větší přehlednost přetiskujeme mapu 
zimní údržby vozovek v Újezdě s vyznače-

ním, za které úseky odpovídá Technická 
správa komunikací (TSK) a za které Úřad 
MČ Praha 21.

Likvidace vánočních stromků
Vánoční stromky můžete umístit vedle nádoby na směsný 
odpad, odkud je svozová společnost Pražské služby a.s. bu-
de v den svozu komunálního odpadu odvážet. Svoz probíhá 
od 25. prosince do konce února 2018.

Martin Švejnoha, 
odbor životního prostředí a dopravy
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Volební manuál

Kolik kandidátů se uchází o prezidentský úřad?
Ministerstvo vnitro loni 24. listopadu potvrdilo registraci 
celkem devíti kandidátům. V abecedním pořadí jsou to: 
Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Jiří Hannig, Marek Hilšer, Michal 
Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Mirek Topolánek 
a Miloš Zeman.

Proč se konají dvě kola?
Pro zvolení v prvním kole je potřeba nadpoloviční větši-
ny hlasů pro jediného kandidáta. Pokud taková situace 
nenastane, musí se konat kolo druhé. Do něj postupují 
kandidáti, kteří se podle počtu hlasů v prvním kole umís-
tili na prvním a druhém místě. Druhé kolo vyhrává ten 
z kandidátů, který předstihne v počtu platných hlasů své-
ho soupeře. O novém prezidentovi by tak mělo být jasno 
nejpozději do 27. ledna 2018 večer.

Kde volíme v Újezdě
Rozdělení ulic v Újezdě nad Lesy dle 
volebních okrsků pro volbu preziden-
ta ČR konanou ve dnech 12. a 13. led-
na 2018; případné druhé kolo ve 
dnech 26. a 27. ledna 2018.

V souladu se zákonem 275/2012 Sb., 
§ 14, odst. 1 písm. d), zveřejňuji in-
formaci o době a místě konání voleb 
v MČ Praha 21 – Újezdě nad Lesy.
Předseda Senátu Parlamentu ČR vy-
hlásil volbu prezidenta ČR svým roz-
hodnutím publikovaným ve Sbírce zá-
konů pod č. 275/2017 Sb., na dny 12. 
a 13. ledna 2018; případné druhé 
kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Volební obvod Praha 21 – Újezd nad 
Lesy je rozdělen do osmi volebních 
okrsků. Voliči volí v  okrsku přísluš-
ném jejich trvalému bydlišti. Adresa 
volební místnosti je vyznačena na 
doručovací obálce, která bude voliči 
doručena nejpozději do 9. 1. 2018. 
Pro 2. kolo voleb se volební lístky ne-
budou doručovat, budou vydávány ve 
volební místnosti. Volbu prezidenta 
ČR je možné provést i v jiném místě, 
na základě vydaného voličského prů-
kazu. 
O voličský průkaz lze požádat pí-
semně do 5. ledna 2018 s ověřeným 
podpisem voliče, nebo prostřednic-
tvím vlastní datové schránky. Osob-
ně si lze vyzvednout voličský průkaz 
na základě předložení občanského 

průkazu nebo cestovního dokladu od 
28. 12. 2017 do 10. 1. 2018 pro 1. kolo 
volby. V případě 2. kola volby lze do-
ručit písemnou žádost do 19. 1. 2018 
a voličský průkaz je možné si vyzved-
nout osobně do 24. 1. 2018. O volič-
ský průkaz lze požádat pro obě kola 
najednou, a to do 10. 1. 2018, na od-
boru občansko správním / občanské 
průkazy a cestovní doklady/ Úřadu 
MČ Praha 21. 
Každý volič je povinen před voleb-
ní komisí prokázat svoji totožnost 
a státní občanství České republiky 
a to platným občanským průkazem, 
nebo platným cestovním dokladem. 
Pro případ, že volič v den voleb zjis-
tí, že nemá platný občanský průkaz 
a nemá ani platný cestovní doklad, 
může se obrátit na odbor občansko 
správní Úřadu MČ Praha 21, kde mu 
bude na základě předložení neplat-
ného občanského průkazu a dvou 
průkazových fotografií, vystaven 
občanský průkaz s omezenou dobou 
platnosti.  
V  parlamentních volbách 2017 ne-
mohl úřad doručit hlasovací lístky 
do uzavřených komplexů z  důvodu 
nepřístupnosti poštovních schránek, 
nebo z důvodu neoznačených poštov-
ních schránek. V takovém případě je 
možné si volební lístky pro první kolo 
volby vyzvednout osobně na podatel-
ně úřadu, a to nejdříve od 10. 1. 2018, 
nebo přímo ve volební místnosti.  

Okrsek č. 21001 – nový pavilon ZŠ 
Polesná 1690, vchod z ulice Čentické
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice:
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, 
Borovská, Brzická, Budčická, Čankov-
ská, Čekanovská, Čenovická čp. 138, 
190, 1026, 1027, 1140, 1400, 1445, 
1589, 2167, 2316, 2340, 2672, Čížov-
ská čp. 382, 1211, 1212, 1252, 1253, 
1264, 1265, 1503, 1787, Načeradecká, 
Načešická, Nahořanská, Nadějovská, 
Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, 
Netínská, Netušilská, Novohradská, 
Novolhotská, Pilovská čp. 216, 322, 
324, 325, 333, 359, 370, 374, 377, 408, 
411, 511, 1256, 1359, 1364, 1405, 1511, 
1557, 1578, 1729, 1730, 1731, 2438, 
2547, Polepská, Polesná čp. 181, 195, 
197, 264, 265, 1283, Poličanská, Staro-
kolínská čp. 302, 306, 308, 309, 312, 
313, 314, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 
403, 1078, 1143, 1144, 2230, 2685.

Okrsek č. 21002 – nový pavilon ZŠ 
Polesná 1690, vchod z ulice Čentické
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice:
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čel-
kovická, Čenovická čp. 2135, 2136, 
2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 
2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 
2150, 2151, 2152, 2153, 2511, Čentic-
ká, Čížovská čp. 35, 145, 159, 193, 
199, 255, 990, 993, 1042, 1074, 1352, 
1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 

VOLBY

Je možné volit i v cizině?
Ano, stejně jako v případě volby mimo trvalé bydliště je 
potřeba nechat si vystavit voličský průkaz, který oprav-

ňuje k volbě na některém ze zastupitelských úřadů České 
republiky v zahraničí. Tam volí i Češi a Češky dlouhodobě 
žijící v zahraničí, kteří jsou vedeni na takzvaném zvláštním 
volebním seznamu.

Kde je možné najít detailní znění předpisů a zákonů 
vztahujících se k volbě prezidenta?
Detailní přehled uvádí web ministerstva vnitra, 
http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

Kdy bude vítěz prezidentských voleb uveden do funkce?
Inaugurace prezidenta proběhne 8. března 2018. Jeho 
funkční období je pětileté. Další volba prezidenta tak pro-
běhne pravděpodobně v lednu 2023.

(red)
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2317, 2603, Dědická čp. 34, 205, 211, 
212, 240, 243, 287, 293,  483, 987, 1418, 
1455, 1575, Dobrovická čp. 233, 1894, 
Dobřichovská čp. 73, 76, 82, 227, 253, 
257, 258, 295, 435, 466, 485,486, 509, 
1201, 1202, 1203, 1504, 1547, 2543,  
Domanovická čp. 39, 71, 72, 267, 289, 
454, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 
1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 
1224, 1225, 1282, 1465, 2341, 2342, 
2343, 2344, 2479, 2480, 2481, Ochoz-
ská, Okenská, Onšovecká, Oplanská 
čp. 160, 161, 163, 169, 1443, 1862, 
2170, 2216, 2245, 2246, 2333, 2349, 
2389, 2441, 2545, 2554, 2614, Pilov-
ská čp. 133, 156, 194, 254, 445, 1288, 
2026, 2066, Plhovská, Podlužanská, 
Polenská, Polesná čp. 1690, Polešo-
vická, Políkenská, Poříčská, Račině-
veská čp. 176, 235, 296, 1329, 2444, 
2535, 2536, 2541, 2542, 2544, 2566, 
2567,  Radimská, Ranská, Rápošov-
ská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 151, 
158, 167, 282, 447, 1004, 1151, 2287, 
2350, 2699, Ratajská čp. 89, 270, 
1254, 1255, 1274, 1276, 1329, 1344, 
1585, 2556, Starokolínská  čp. 32, 40, 
101, 131, 132, 174, 178, 183, 192, 220, 
238, 242, 292,  311, 315, 317, 407, 425,  
1305, 1488, 1510, 1568, 1685, 2529.

Okrsek č. 21003 – obřadní síň úřadu  
– Staroklánovická  260
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice:
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 1342, 
1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 1853, 
2558,  Holšická čp. 262, 288, 290, 477, 
1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 
1173, 1244, 1327, 1348, 1365, 1372, 
1395, 1403, 1413, 2666, Hrádková čp. 
530, 531, 532, 539, 547, 1006, 1007, 
1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 
1302, 1328, 1345, 1497, 1536, 1558, 
1594, 1599, 1803, 2550, č. ev. 183 Hu-
lická čp. 241,  271, 508, 523, 538, 548, 
1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374, 
1449, 1468, 1469, 1535, 1576, 2393, 
č.ev. 194, Chabeřická, Chmelická čp. 
510, 578, 579, 580, 581, 601, 613, 614, 
615, 619, 630, 697, 1070, 1133, 1338, 
1356, 1367, 1379, 1386, 1545, 1563, 
2345, Chotěnovská čp. 604, 606, 607, 
634, 635, 680, 997, 999, 1054, 1154, 
1155, 1337, 1343, 1351, 1369, 1376, 
1381, 1424, 1441, 1453, 1533, 1543, 
1566, 1822, 2526, 2540 Chotouchov-
ská, Chvalečská čp. 1258, Novosi-
břinská čp. 97, 100, 111, 112, 118, 120, 
121, 122, 140, 173, 206, 210, 459, 589, 
590, 592, 593, 594, 595, 596, 1296, Po-
lesná čp. 90, 2229, Soběšínská, Staro-

klánovická, Starokolínská čp. 48, 84, 
85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 144, 155, 
162, 182, 189, 482, 2684, Sudějovická 
čp.  406, 1389, 1399, 2602, 2640, č.ev. 
208, Toušická čp. 569, 572, 573, 574, 
575, 1077, 1152, 2700, 2720, Třebětín-
ská, Tuchotická, Týnecká, Velebného 
čp. 1034, 1035, 1036, 1037, 1142, 1821, 
2306, 2670, Zaříčanská čp. 597, 640, 
642, 643, 645, 646, 653, 116.

Okrsek č. 21004 – mateřská škola – 
Lišická  1502, pavilon I.
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice:
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 
1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 
1198, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 
1852, 1856, 2332, 2405, 2518, 2559, 
2572, 2598, č. ev. 81, 2711, 2682, 
2704, Holínská, Holšická čp. 259, 463, 
492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024, 
1029, 1052, 1066, 1069, 1072, 1130, 
1174, 1198, 1332, 1334, 1411, 1412, 
1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 
1542, 1551, 1552, 1593, 2154, 2155, 
2176, 2220, 2224, 2233, 2382, 2518, 
2553, 2574, 2594, č. ev. 130, 163, 
2690, 2715, Hrádková čp. 248, 275, 
294, 467, 518, 536, 549, 1011, 1017, 
1095, 1111, 1237, 1238, 1261, 1271, 
1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 
1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 
2169, 2174, 2179, 2247, 2299, 2303, 
2362, 2447, 2533, 2655  č.ev. 181, Hu-
lická čp. 246, 279, 456, 494, 515, 516, 
517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158, 
1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 
1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 
1368, 1415, 1537,1814, 2360, 2641, 
2642, 2728, č. ev. 190, 193, 410, Ká-
covská, Kalská, Klešická, Kojická, Kynic-
ká, Novosibřinská čp. 105, 106, 115, 
116,  119, 123, 124, 875, 876, 877, 
878, 880, 882, 884, 885, 978, 1014, 
1104, 1229, 1277, 1315, 1318, 1383, 
1467, 1475, 2236, 2361, Sudějovická 
čp. 251, 1162, 1428, 2226, 2353, 2380, 
2705, Sulovická, Svojšická, Valdovská, 
Valská, Vanická, Veletovská, Velimská, 
Veská, Vlkanovská, Vranická, Všeňská. 

Okrsek č. 21005 – posilovna - poly-
funkční dům, Staroújezdská 2300
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice: 
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 
150, 1179, 1534, 1579, Dobrovická 
čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev. 55, Dobři-
chovská čp. 147, 148, Domanovická 
č.p. 512, 513, 527, 1025, 1073, 1106, 

1109, 1120, 1122, 1125, 1126, 1732, 
1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 
1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 
1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1889, 
2595, č. ev. 405, Donínská, Dražická, 
Druhanická, Dubinská, Hořejšího, 
Chmelická čp. 75, 92, 552, 553, 556, 
1129, 2473, Chotěnovská čp. 200, 
215, 1484, 1485, 1546, 2546, Chvaleč-
ská čp. 1259, Chyjická, Ježovická, Na 
Božkovně, Oplanská čp. 278, 284, 
2291, 2339, Račiněveská čp. 1887, 
Rápošovská čp. 108, 979, 1884, 2311, 
Ratajská čp. 143, 146, 149, 221, 222, 
270, 464, 504, 505, 507, 1267, Ratboř-
ská, Ročovská, Rohozecká, Roklova, 
Rozhovická, Rožmitálská, Starokolín-
ská čp. 42, 54, 59, 66, Staroújezdská, 
Šlitrova, Talmberská, Toušická čp. 
546, 550, 557, 558, 560, 562, 564, 565, 
566, 1310, 1452, 1473, 2555, č.ev. 248, 
256, 2691,  Velebného čp. 1961, 1962, 
1963, 1964, Vobrubova, Weissova, Za-
říčanská čp. 654. 

Okrsek č. 21006 – mateřská škola – 
Lišická 1502, pavilon II.
Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 
803, 804, 866, 867, 869, 870, 1257, 
1260, 1270, 2600, 2708, Lánovská, Li-
šická, Lomecká, Lozická, Lstibořská, 
Lukovská, Luníkovská, Lutínská, No-
vosibřinská č.p. 665, 666, 668, 669, 
670, 671, 672, 673, 722, 728, 729, 733, 
735, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 
861, 863, 864, 865, 866, 1157, 1245, 
1380, 1501, 2266, Zalešanská, Záměl-
ská, Zápolská, Zaříčanská čp. 657, 
659, 664, 693, 1819, 1866, 2354, 2397, 
2398, 2446, Zbyslavská, Zbýšovská, 
Zbytínská, Zlivská.

Okrsek č. 21007 – zdravotní středis-
ko – Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice:
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 
1607, 1608, 1609, Žíšovská, Živonín-
ská, Žiželická, Žlebská.

Okrsek č. 21008 – mateřská škola – 
Žárovická  1653
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice: 
Machovická, Malešovská, Malotická, 
Novosibřinská čp. 972, Žárovická, Že-
hušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská.

Karla Jakob Čechová,
starostka MČ Praha 21 



I v novém roce čeká Újezd několik rekonstrukcí 
a  modernizací, které přispějí ke zlepšení 
veřejného prostoru. Přinášíme jejich krátký 
přehled. 

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
Původní budova hasičské zbrojnice byla odstraněna 
na přelomu let 2016/2017. Na místě staré zbrojnice roste 
nová základna pro újezdské hasiče, v níž se počítá s dů-
stojným zázemím i dostatkem místa pro uskladnění tech-
niky. Dokončení stavby nové budovy předpokládáme kon-
cem letošního jara. Celkové náklady budou 12 milionů Kč. 
Většinu jich pokryje účelová investiční dotace z magistrátu 
a generální ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Nová hasičárna vyrůstá na rohu Druhanické a  Staro-
újezdské ulice

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 
V UL. DRUHANICKÁ / OPLANSKÁ
Jedná se o komplexní rekonstrukci komunikace do trva-
lého asfaltového povrchu. Součástí rekonstrukce bude 
vybudování odvodnění komunikace, doplnění nového ve-
řejného osvětlení, vybudování chodníků, kácení a výsadba 
nové zeleně. Předpokládané dokončení prací je v srpnu 
2018.

VÝSTAVBA SKATEPARKU
Kompletní rekonstrukce se dočká stávající skatepark, 

který je jedním z hlavních prvků na multifunkčním spor-
tovišti v Čentické ulici, za prvním stupněm Masarykovy 
ZŠ. Ocelo – překližkové překážky skateparku jsou na hra-
ně životnosti, údržba nutná pro zachování bezpečnosti 
je finančně nákladná a se zhoršujícím se stavem překá-
žek stále častější a neefektivní. Po diskuzích s odborní-
ky na  problematiku konstrukcí a řešení skateparků bylo 
rozhodnuto, že je rekonstrukce neekonomická a budou 
vybudovány překážky nové na místě dnešní BMX dirto-
vé trati, která se skládá z hliněných valů. Nový skatepark 
bude celobetonový, postavený torkretovou technologií 
(stříkaný beton), o celkové ploše 765 m2. Na místě stávají-
cího skateparku vznikne volná plocha pro dopravní hřiště, 
která bude zároveň sloužit pro pořádání kulturních akcí 
(koncerty, divadelní představení apod.).
Loni byla zpracovávána studie, která byla projednána 
s veřejností a uživateli skateparku (ÚZ o ní referoval loni 
v říjnu). Nyní je zpracováván projekt pro umístění stavby 
a stavební povolení, který bude upraven do podoby do-
kumentace pro výběr zhotovitele stavby. Získání potřeb-
ných povolení předpokládáme koncem letošní zimy, v této 
době provedeme i výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Samotná stavba bude provedena pravděpodobně v květ-
nu 2018. 
Na skatepark obdržela MČ Praha 21 v listopadu 2017 
účelovou investiční dotaci z rozpočtu magistrátu ve výši 
4,5 miliónu Kč.

MODERNIZACE VSTUPU DO ŠKOLY 
V POLESNÉ
Záměrem je provést další opravy a modernizaci budovy 
Masarykovy ZŠ v Polesné ulici. Jedná se o samotný vstup 
a vytvoření stálého pracoviště vrátného, dále o obnovu 
a zlepšení technických parametrů protihlukového plotu 
k Starokolínské ulici, opravu vandaly poškozených fasád 
obou tělocvičen a šaten, infosystém, zastřešená stání pro 
cyklisty a skateboardy na dvoře a nový běžecký tunel mezi 
tělocvičnami a Starokolínskou ulicí, který rozšíří kapacitu 
temperovaných sportovišť.
Realizace a rozsah celého záměru, respektive jeho rozčle-
nění na etapy, záleží na přidělení investiční účelové dotace 
z rozpočtu magistrátu. Pro rok 2018 bylo požádáno na tu-
to akci o 27 mil. Kč. 
V současné době probíhá projektová příprava akce.

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ KOMUNIKACÍ 
+ ORIENTAČNÍ SYSTÉM
Některé dnes obousměrné ulice budou zjednosměrněny 
pomocí nového dopravního značení. Počítá se s doplně-
ním orientačního dopravního značení o „hnědé cedule“ 
směřující k významným sídlům v Újezdě (policie, školky, 
sportoviště apod.), tedy o orientační systém. Jedná se 
o záměr, který vyplynul ze schváleného dopravního gene-
relu a navazuje na zavedení „Zón 30“ ve vedlejších ulicích. 
Koncem roku 2017 proběhlo výběrové řízení na dodava-
tele. Předpoklad realizace je v prvním čtvrtletí letošního 
roku. Bližší informace o konkrétním řešení budou zveřej-
něny na webu MČ Praha 21 a v dalších číslech ÚZ.
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CYKLOSTEZKA STAROKLÁNOVICKÁ
Jedná se o stavbu nové cyklostezky v ul. Staroklánovická, 
v úseku ul. Čentická x rozdvojení Staroklánovické k nádra-
ží a do Klánovic, o šířce cca 3 metry. Součástí akce bude 
rekonstrukce propustku pod ulicí Staroklánovickou a plá-
novanou cyklostezkou a dále přeložka sloupů veřejného 
osvětlení z důvodu kolize s trasou cyklostezky. V součas-
né době probíhá projektová příprava, jejíž dokončení se 
předpokládá v letošním prvním pololetí. Samotná realiza-
ce záleží na zajištění financování akce.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V HULICKÉ
V roce 2017 započala projektová příprava na komplexní 
rekonstrukci komunikace v ul. Hulická v úseku Soběšínská 
x Valdovská, která bude pokračovat v roce 2018. Samotná 
realizace stavebních prací záleží na zajištění financování 
akce (předpoklad 2019).

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 
V DOMANOVICKÉ
V roce 2017 započala projektová příprava na komplexní 
rekonstrukci komunikace v ul. Domanovická v úseku Sta-
roújezdská x Račiněveská, která bude pokračovat v roce 
2018. Samotná realizace stavebních prací záleží na zajiště-
ní financování akce (předpoklad 2019).

Opravy by se letos měla dočkat například Domanovická 
ulice.

ZASTÁVKY BUS MHD PLHOVSKÁ
Probíhá projektová přípravu na realizaci nových zastá-
vek BUS MHD na ul. Starokolínská v blízkosti křižovatky 
s ul. Račiněveská a Plhovská. Uvažovány jsou nové zastáv-
ky z i do centra a nový přechod pro chodce. V současnosti 
probíhá řízení u stavebního úřadu na vydání územního 
rozhodnutí. Dokončení projektové přípravy a vydání po-
třebných povolení předpokládáme v 1. polololetí 2018. 
Stejně jako v případě zastávek „Rápošovská“ se předpo-
kládá předání realizace stavebních prací Technické správě 
komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK). Termín realizace záleží 
na finančních možnostech TSK a magistrátu.

REKONSTRUKCE BUDOVY IDEAL LUX 
NA POLIKLINIKU
Byla objednána architektonická dispoziční studie, jejíž 
dopracovaní předpokládáme v prvním čtvrtletí letošního 

roku. Následně po projednání bude pokračovat projekto-
vá příprava až do fáze vydání stavebního povolení, jenž 
předpokládáme v 1. pololetí 2019, kdy se plánuje i zahá-
jení stavebních prací na rekonstrukci objektu.  Samotná 
realizace stavebních prací záleží na zajištění financování 
akce (předpoklad 2019).

FITPARK 
Loni jsme obdrželi dotaci z magistrátu ve výši 600 tisíc Kč. 
V současné době probíhá příprava akce a poptávkové ří-
zení na zhotovitele akce. Předběžně se jako jediná vhod-
ná plocha pro umístění fitparku jeví „Psí plácek“. Jedná se 
o parkovou plochu s dětským hřištěm na křižovatce ulic 
Hulická a Sudějovická. Realizaci předpokládáme v 1. po-
loletí 2018.

KANALIZACE NA HLAVNÍ
Stále chybí část kanalizace v ulici Starokolínská. Probíhají 
jednání se zhotovitelem stavby a investorem (Magistrát 
hl. m. Prahy) o dokončení stavby kanalizace. Předpokláda-
ný termín zahájení prací je únor/březen 2018 a na dokon-
čení jsou třeba asi tři měsíce. Pokud se to podaří, měla by 
tímto být kanalizace v Újezdě dokončena, čímž se doprav-
ně naší obci značně uleví.

Na jaře by měla být dokončena stavba kanalizace na hlav-
ní.

REKONSTRUKCE PLYNOVODŮ 
SEVEROVÝCHOD
Letos by měla být též dokončena rekonstrukce plynovo-
dů, jejímž investorem je PPD a.s. Poslední etapa, kterou 
v současné době PPD připravuje, bude probíhat v severo-
východní části Újezda ohraničené ulicemi Staroklánovická 
x Novosibřinská x Všeňská a Hodkovská. Stavebně a do-
pravně nemá zdaleka tak velký vliv jako realizace nové ka-
nalizace na hlavní, protože se převážně jedná o stavbu no-
vého plastového potrubí DN63 do stávajícího ocelového 
potrubí DN80, které je použito jako chránička. Tedy bez 
rozsáhlé nutnosti provádění liniových výkopů. 

Josef Roušal, Tomáš Gross,
odbor majetku a investic
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KULTURA

Milí přátelé, máme za sebou Vánoční svátky i oslavu No-
vého roku. Věřím, že to byl i pro vás čas klidu a poho-
dy, který jste trávili se svými nejbližšími. U mě se Vánoce 
neobejdou bez cukroví a bramborového salátu, který je 
nejlepší ujídat přímo z mísy u televize s Popelkou. Což je 
mimochodem moje nejoblíbenější pohádka, bez níž se 
jednoduše Vánoce neobejdou.
Vánoce jsou pryč, ale pozůstatky klidu, lenošení u televize 
a debužírování zůstalo. A tak vyražme na procházky. Lesy 
okolo nás budou krásné, zvláště pokud budou zasněžené. 
Naši pejsci nám budou za procházky vděční a brzy dopne-
me i ty nejužší kalhoty.
Jediná mrzutost je mráz. Nos zčervená, prsty zkřehnou 
a  nohy zebou. Nakonec ani ty nejteplejší, doma pletené 
ponožky, co jste našli pod stromečkem, nepomůžou. A to 
je ten nejlepší čas zajít do kavárny na dobrý čaj, horkou čo-
koládu anebo svařené víno, co voní po koření a pomeranči.
To samozřejmě není vůbec jediné lákadlo Café Galerie. 
Provoz v novém roce začínáme 9. 1. 2018 od 14 hodin. 
Hned den nato, 10. 1. od hod vás srdečně zvu na verni-
sáž naší sousedky z Koloděj, úžasné herečky, paní Blanky 
Bohdanové. Je to úžasná milá dáma, na kterou se už také 
sama velmi těším.
Další týden ve čtvrtek 18. 1., opět od 18 hod. nás čeká 
další přednáška. Tentokrát to nebude z hlubokého stře-
dověku, ale z dob poněkud bližších. Připravte se na zlatou 

éru kavárenství na přelomu 19. a 20. století, kdy se tvář 
Prahy měnila díky řadě asanačních procesů ve velkoměs-
to srovnatelné s jinými evropskými velkoměsty, jako byla 
například Paříž nebo Vídeň. Přednášet bude slečna Tere-
za Juřenová, která vystudovala kultorologii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Poslední lednové lákadlo, je vlastně lákadlo i na další měsíce, 
neboť se jedná o sérii filmových setkání s panem Machem, 
kterého jistě není třeba představovat. Většina z vás ho jistě 
zná z Újezdského filmového klubu, který má na starosti. Do-
mluvili jsme spolu sérii setkání u filmů o slavných malířích. 
Setkání budou proloženy besedami a krátkými přednáškami. 
Můžete se těšit na Moneta, Renoira, Fridu a mnoho dalších.
Poprvé se setkáme 25. 1. v 18 hodin.
Samozřejmě je třeba si na všechny přednášky a besedy 
zarezervovat místo. A jak už je zvykem, máte možnost si 
objednat občerstvení přímo ke svému místu k přednášce. 
Je samozřejmé, že se pak beseduje mnohem lépe.
Upřímně doufám, že program na leden zaujal všechny 
naše věrné návštěvníky i zapřisáhlé odpůrce kaváren. 
Věřte, že už teď pracuji na programu únorovém a těším 
se na bohatou účast.
Mějte krásný začátek roku, do kterého vykročte pravou 
nohou a směrem ke Café Galerii Zelený Dům. Vaše kavár-
nice a galeristka

Martina Schiffmannová

Leden v Zeleném domě

36. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

významná díla světové kinematografie

17. ledna 2018; v 19.00 hod; Aula MZŠ 

Alfred Hitchcock /1959/

Na sever 
Severozápadní linkou

Zjevení akčních filmů, vzor bondovek; 
kultovní honička; pikantní symbolika.

Host: filmový kritik dr. J. Foll
Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

významní  tvůrci světové kinematografie

Národopisný cyklus Újezdské akademie
XXIII. cyklus Újezdské akademie volného času se ponese 
v duchu národopisu. Lektorkou bude PhDr. Jiřina Langham-
merová. Naplánována jsou tato témata:
1. Co je národopis - etnografe, etnologie, folkloristika. Historie 
oboru, vznik velkých výstav konce 19. století, česká národopisná 
muzea, sběratelství. Současný stav oboru, vědecké a osvětové 
instituce, folklorní aktivity, terénní situace. Obrazová dokumen-
tace. 15. 2. 2018. 
2. Výroční zvyky - jaro, léto. Zvykoslovné cykly a významné ob-
řady - Velikonoce, máje, letnice, dožínky. Přírodní magie a křes-
ťanství, synkretizmus, dobové rozdíly, regionální rozvrstvení. 
Obrazová dokumentace, videozáznamy. 12. 2. 
3. Výroční zvyky – podzim, zima. Zvykoslovné cykly a význam-
né obřady:  advent, Vánoce a Nový rok, masopust. Dodržování 
tradic, rozdíly zvyků v minulosti a dnes, důraz na Vánoce, jako 
hlavní zvykoslovný celek zimy. Závěrem období masopustu ja-
ko dodnes udržovaná tradice počátku roku - atributy, masky, 
folklorní projevy. Videodokumentace. 19. 2. 
4. Lidové stavby a krajina, tradiční architektura, krajinné a re-
gionální typy, stavby roubené, hrázděné a zděné, selský barok. 
Vývojové tendence, památková péče, památkové zóny, chráně-
né obce a objekty. Obrazová dokumentace. 26. 2. 
5. Tradiční bydlení – zázemí statku, zemědělské nářadí, zařízení 
selské světnice a „svatý kout“, typy lidového nábytku, ornamen-
tální malba,  regionální rozdíly, sbírkové unikáty. Obrazová do-
kumentace.  5. 3. 
6. Lidová řemesla a základní technologie. Zpracování dřeva, 
práce z bloku, štípu. Typy lidové keramiky, hrnčina, fajáns. Tvor-
ba textilu - tkaní, krajka, výšivka, ruční tisk. Současné projevy 
a péče o mistry lidového řemesla. Video dokumentace. 12. 3. 

7.  Lidové kroje a výšivky. Kroj jako národní kultur-
ní fenomén, odraz dobových vlivů a krajiny. Lidový 
oděv dle užití - kroj všední, sváteční a obřadní, vý-
razné regionální typy. Užití kroje v minulosti a sou-
časnosti. Lidová výšivka, shrnutí hlavních okruhů 
- práce geometrické a ornamentální, unikáty. Obra-
zová dokumentace. 19. 3. 
8. Lidové umění. Užité umění - krása běžných vě-
cí. Sakrální projevy – náboženské dřevořezby, so-
chy P. Marie a světců, poutní památky, betlémy, 
sklomalby. Umění magické -  masky, zvykoslovné 
předměty, obřadní ratolesti., věnce a objekty z pří-
rodnin. Obrazová dokumentace. 26. 3.
Přihlášky jsou dispozici v podatelně Úřadu MČ 
Praha 21, odevzdejte, prosím, do konce ledna. 

Za Komisi volnočasových aktivit 
Petr Mach



 Petr Kovařík: Procházky po pražských 
hřbitovech

 Táňa Kubátová: Síťovky
 Milan Kundera: Kniha smíchu a zapo-

mnění
 Alexandra Potter: Hledá se Romeo
 Petr Ryska: Praha neznámá III.
 Wilbur Smith: Řeka bohů – Faraon
 Patrick Taylor: Doktore, vy jste se 

zamiloval!

PRO DOSPĚLÉ
  Ben Aaronovitch: 

Šepot podzemí
 Robert Bryndza: 

Temné hlubiny
 Lorna Byrne: 
 Andělé na dosah
 Tana French: Vetřelec
 Robert Fulghum: Opravář osudů
 John Grisham: Píšťalka
 Jan Hnízdil: Příběhy obyčejného 

uzdravení
 Dirk Husemann: Zloději hedvábí

11

Jak už se stává tradicí, Spolek OKO 
uspořádal v předvánočním čase dal-
ší koncert v rámci svého projektu 
„Hvězdy v Újezdě“. Ten letošní probě-
hl úspěšně 14. 12. pod názvem “Če-
kání na Ježíška“ a pozvanými inter-
prety byli tentokrát újezdští umělci. 
Do divadelního sálu v ZŠ jsme si 
k navození sváteční atmosféry po-
zvali dětský pěvecký sbor Sovička 
ze zdejší ZŠ, vedený paní učitelkou 
Danielou Janoušovou, a mladého 
nadějného kytaristu, skladatele 
a  újezdského rodáka Davida Wur-
czela, který má našlápnuto stát 
se skutečnou hvězdou. Za zmínku 
také stojí, že jeho bratr Pavel stál 
v  roli režiséra za dokumentárním 
filmem o Františku Kollmanovi, 
jehož újezdskou premiéru spolek 
Oko zprostředkoval v rámci stejné-
ho projektu loni v listopadu.
Bylo velmi příjemné sledovat, s ja-
kým nadšením děti ze Soviček zpí-
valy koledy známé i méně známé. 
A třebaže byli ve sboru i letošní 
prvňáčci, děti krásně intonovaly 
a držely rytmus. Sovičky jsme měli 
na koncertě i v roce 2015 a nutno 
říci, že jsme viděli velké zlepšení 

a  posun. A  když kytarista David 
Wurczel předvedl skvělé ukázky 
hry na kytaru, osobitý herní styl 
„rotando“ a  spontánně a velmi 
uvolněně odpovídal na dotazy z 
publika, především z řad Soviček, 
získal si definitivně i jejich přízeň. 
Což se projevilo o přestávce i  po 
skončení koncertu, kdy jej doslova 
zahrnuly s přáním o autogram.
Celý koncert byl pojat volněji a spí-
še jako přátelské posezení a po-
vídání o hudbě s využitím video-
projekce a  zakončen byl zpěvem 
koled všech Soviček i diváků za 
doprovodu kytar Davida, paní uči-
telky a  jedné starší žákyně. Stan-
dardním slovem koncert provázel 
P. Duchek, dospělí měli možnost si 
zdarma připít malým kalíškem sva-
řeného vína. A pro Sovičky nechy-
běly ani dárky od Ježíška.
Je jen škoda, že projekt „Hvězdy 
v  Újezdě“ není podporován zdejší 
radnicí, přestože Spolek OKO mar-
ně žádá o přidělení grantu i na tyto 
akce. Hvězdy v Újezdě by si pod-
poru ze strany vedení obce určitě 
zasloužily. Za spolek OKO 

Jiří Lameš

Kolodějská farnost vás srdečně zve na

Tříkrálový koncert 
v neděli 7. ledna 2018 od 17 hodin

v kostele Povýšení sv. Kříže.

Hudební díla od baroka po romantismus přednesou

chrámoví hudebníci: 

Vladimír Manoušek - violoncello, Jan Kvapil – housle

a 

hosté ze Státní opery Praha: 

Adolf Melichar – varhany a Radek Prugl – zpěv

Vstupné je dobrovolné, 

výtěžek bude věnován na Tříkrálovou sbírku.

Lupenická 43, Praha 9 – Koloděje, www.kolodeje.farnost.cz 

Dne 12. 12. 2017 se v Místní knihovně uskutečnila be-
seda o vánočních koledách. Paní spisovatelka a lektor-
ka Dana Šimková přednášela třetím třídám z naší Ma-
sarykovy základní školy o tom, jak a kdy vznikly koledy 
a o narození Ježíška. 
Děti byly rozděleny do dvou skupin po třech třídách. 
Během povídání paní Šimková pouštěla dětem naše 
i zahraniční koledy a nejznámější vánoční písně. 
Beseda se vydařila a mile nás překvapilo, kolik dětí 
umělo pohotově odpovědět na otázky týkající se vá-
nočních tradic a společně si zazpívalo koledy.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová,
knihovnice

Beseda o koledách

Sovičky vystoupily 
s nadějným kytaristou

Nové knihy

Místní knihovna Vás ve spolupráci s Komisí volnočasových aktivit zve 
 

na besedu s filmovým historikem, scénáristou, novinářem a publicistou 
panem Pavlem Taussigem.  

  
Tématem besedy bude povídání nejen o jeho knížkách, ale i o českém filmu,  

jeho tvůrcích a představitelích. 
 

Beseda se uskuteční dne 30. 1. 2018 od 17 hod. v prostorách místní knihovny  
v přízemí Polyfunkčního domu, Staroújezdská 2300.  

Vstup volný. 

PRO DĚTI
 Ivona Březinová: Adélka a Zlobidýlko
 Ilona Eichlerová: Logopedické po-

hádky
 Jo Nesbö: Zachrání doktor Proktor 

Vánoce?
 Annabel Pitcher: Moje sestra žije na 

krbové římse
 Rick Riordan: Apollónův pád – Tem-

né proroctví
 Rachel Russell: Deník mimoňky – 

Příběhy nesnášený spolužačky
 David Walliams: Půlnoční gang



Letošní rok je plný osudových osmiček – 1918, 1938, 
1968. Zatímco „velká“ politika prošla Újezdem jen 
okrajově, naše obec žila každodenními starostmi. Na-
bízíme proto pohled do obecní kroniky na několik zá-
pisů z roků končících číslicí 8.

1918
Přímý záznam o vzniku Československa v kronice chybí – 
začala se totiž sepisovat až v roce 1921. Ledacos lze ale 
vyčíst z prvních zápisů. Před první světovou válkou měl 
Újezd 80 čísel popisných. Nešlo o samostatnou obec, pro-
tože nevelká osada rozkládající se především kolem dneš-
ní Staroújezdské ulice byla sloučena s Kolodějemi. V roce 
1918 v Újezdě působili ovšem samostatní Baráčníci. O dva 
roky později Újezd získal samostatnost. Vnikla obec Újezd 
s částmi Blatov a Kolodějské zálesí.

1928
Počet obyvatel dosáhl 1200. Rok proběhl ve znamení 
budování. Na pořadu dne byla především elektrifikace.  
Obec nechala postavit trafostanici a vzala si od Městské 
spořitelny v Českém Brodě půjčku ve výši 300 tisíc korun 
na rozvedení elektřiny po obci. V roce 1928 vznikl také 
pamětní spis pro postavení obecní školy v Újezdě. První 
samostatná budova školy vznikla nakonec v roce 1934.

1938
Postavena čekárna na újezdské straně železniční stanice 
Jirny-Klánovice. V roce 1938 dostal Újezd též Obecní dům 
– dnešní sídlo Úřadu MČ Praha 21. Tehdy se do novo-
stavby vyprojektované Václavem Velvarským přestěhoval 
poštovní úřad, obecní knihovna a četnická stanice, byly tu 

i dva byty – pro učitele a velitele četníků. Na dvoře pak 
garáže a dokonce i obecní věznice.
Když se Obecní dům v říjnu 1938 kolaudoval, dorazila do 
obce vyhláška o mobilizaci. „Sotva za hodinu po vyhlášení 
mobilisace hlásili již záložníci s kufříkem v ruce na obec-
ním úřadě svůj odjezd na německou hranici,“ zní dobový 
zápis v kronice. 
V roce 1938 proběhly obecní volby. V Újezdě vyhráli soci-
ální demokraté (8 mandátů), následováni národními soci-
alisty (7), Národní sjednocení a komunisté měli po třech 
zastupitelích, po jednom pak lidovci, živnostníci a agrár-
níci.

1948
Pan Pavel Koričanský, odborový přednosta z Klánovic, po-
dal stížnost na věčně přeplněný ranní vlak z Klánovic do 
Prahy. Okresní národní výbor v Říčanech povoluje několik 
dalších živností v Újezdě. V soupisce živnostníků najdeme 
v kronice třeba řezníka, tři hokynáře, knoflíkářskou dílnu 
na Blatově, lékárníka, holiče, ale i výrobce šňerovaček. 

1978
Finišuje stavba školky v Lišické ulici. Odpracované bri-
gádnické hodiny jsou podmínkou přijetí dítěte. Začíná se 
budovat čistička odpadních vod na Blatově, která je do-
končena v roce 1986. Odvoz odpadků přebírají Pražské 
komunikace. Za popelnici se platí 1 Kč týdně, tedy 52 ko-
runy ročně. Na Silvestra i Újezd zažil nebývale rychlý vpád 
arktického vzduchu. Dopoledne panovaly jarní teploty 
kolem 11 stupňů, pak se začalo ochlazovat a na Nový rok 
ráno padly teploty k -20 stupňům C. 

1988
Na hlavní křižovatce je vybudována světelná signalizace. 
Pražská kanalizace umožňuje napojení na kanalizační řad 
ze Sídliště Rohožník i ve staré zástavbě. 18. dubna probě-
hl v restauraci „Na konečné“ (dnešní kasino na Rohožníku) 
společenský večer, vystoupil zasloužilý umělec Josef Zíma. 
Proběhlo přečíslování telefonních čísel.

B. Hruška

12

„Osmičkový“ rok v újezdské kronice

Újezd na pohlednici z 20. let minulého století. 

Klánovické nádraží, přesněji zastávka Jirna. V roce 1938 
vznikla čekárna i na újezdské straně. 

V roce 1968 zavítala do Újezda delegace učitelů ze střední 
školy z města Balašicha v Sovětském svazu. Podepsali se i 
do obecní kroniky.
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V prosinci roku 2016 jsme 
v  Újezdském zpravoda-
ji začali publikovat články 

o  restauracích, které v naší obci 
existují, nabízejí jídlo a mají i pře-
sah do jiných oblastí života obce. 
Dnes se dostáváme k restauraci/
penzionu Kollmanka, kterou ote-
vřel a  léta provozoval náš známý 
spoluobčan, pan František Koll-
man.
I když už restauraci aktivně nepro-
vozuje, má zájem, aby Kollman-
ka měla stálou a solidní klientelu 
a aby zároveň působila jako obra-
zová galerie. Pořádají se zde proto 
i kurzy malování, ale i hudební ve-
čírky, každou sobotu se zde hraje 
folková hudba a country. 
Restaurace otevřela v roce 2002 
a  od té doby svůj charakter ne-
změnila. I dnes je dobře vybavená 
nábytkem, působí čistě a zdi zdobí 
obrazy pana Kollmana. Restauraci 
a penzion provozuje pan Ladislav 
Bulánek a jeho personál. Když se 
jej ptám, co by si pro další rozvoj 
restaurace přál, jeho odpověď je 
okamžitá: „Provoz by podpořil větší 
zájem o naši kuchyni.“
„Naše restaurace má výhodu i ne-

výhodu ve své poloze,“ říká mi pa-
ní provozní. „Výhodou je, že jsme 
hned vedle lesa, což především 
v létě znamená hodně návštěvníků. 
Otevřena je i zahrádka a naši hosté 
jsou výletníci, houbaři, cyklisté, ma-
minky s kočárky i sousedé, kteří se 
jdou jen projít po okolí. Máme pro-
to i zmrzlinový box, který je právě 
od jara do podzimu v plné perma-
nenci. Také o ubytování v penzionu 
je větší zájem, lidé přijíždějí na ná-
vštěvu Prahy a spojení Újezda nad 
Lesy s centrem je výborné.“

KDYŽ MISTR MALUJE

Když se hovor přenese na zim-
ní období, paní provozní mlu-
ví o určitém limitu, které pro-

vozovně dává její usazení dále od 
centra obce a hlavní silnice. „Cho-
dí sem pravidelně každý den stálí 
hosté, ale těch, které tu vídáme v 
létě, je méně. Proto pořádáme kaž-
dou sobotu hudební večírky a také 
mistr Kollman maluje přímo v re-
stauraci a dává i rady začínajícím 
umělcům. On sám často vystavuje i 
v galeriích v Praze a má historky ze 
svého bohatého života a sportov-

ní kariéry.“ Restaurace je zřetelně 
rozdělena do dvou částí, v  každé 
přibližně 30 míst, a proto je možné, 
aby zde probíhala organizovaná 
akce a zároveň zde seděli a bavili se 
v druhé části nezávisle další hosté. 
V Kollmance nabízejí plzeňský 
Prazdroj a také kácovský Hubertus, 
pivo roku 2017. Oblibě se těší toče-
né limonády pomerančová a mali-
nová.
Paní provozní vysvětluje filosofii 
provozu kuchyně. „Naše restaura-
ce v současnosti slouží spíš k po-
sezení u nápojů, a abychom proto 
měli jídla čerstvá, vaříme minut-
ky na objednávku. Ať již masové 
nebo bezmasé, zeleninové nebo 
nabízíme jídla studená. Oblíbené 
jsou kaplická cmunda, bramborové 
knedlíky plněné uzeným masem se 
zelím, ale také buřty pečené v čer-
ném pivu. Pečeme je na objednáv-
ku a je lepší, když si je objedná větší 
skupina lidí, kteří přijdou společně. 
Ostatně, pořádáme zde i oslavy 
a další akce pro větší skupiny, pro 
které zajišťujeme jídlo na základě 
předchozí objednávky,“ dodává pa-
ní provozní.
Restaurace tak poskytuje kolem 
šedesáti míst uvnitř, zahrádka má 
20 míst plus stůl s lavicemi přímo 
na kraji lesa. Penzion nabízí dva 
čtyřlůžkové a dva třílůžkové poko-
je. Každý pokoj má k dispozici WC, 
sprchu a připojení WiFi.
Nezapomeňte se v čisté, dobře 
upravené a udržované Kollmance 
zastavit, až půjdete na procházku 
nebo si tam objednat posezení se 
svými přáteli nebo se zúčastnit ně-
které z akcí v Kollmance pravidelně 
pořádaných! 

OD ZÁPADU NA VÝCHOD

Kollmanka – restaurace s galerií

Pavel Moudrý,
člen redakční rady

Restaurace a penzion Kollmanka
Hodkovská 1210
Tel. 724 771 727
www.penzion-kollmanka.cz

Po – Pá 16 – 23 hod.
So          13 – ? 
(podle programu a zájmu hostů)
Ne         13 – 22 hod.
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Listárna

Ráda bych tímto poděkovala úřa-
du MČ Praha 21 a SPCCH za blaho-
přání k mému životnímu jubileu.

Miloslava Srbecká

Nedávno byla dokončena výstav-
ba kanalizace v oblasti Blatova a při 
té příležitost došlo k nové úpravě 
a  vydláždění zastávky Blatov, směr 
Rohožník. To je bezesporu dobrá 
zpráva. Avšak nepříjemnou vadou na 
kráse celé akce je, že se na zastávku 
nevrátila lavička. Zůstala druhá lavič-
ka u květinářství, ale ta je 30 m dale-
ko od zastávky a pro hůře pohyblivé 
osoby je prakticky nemožné doběh-
nout autobus, který se náhle vynoří 
před zastávkou. Takže senioři, lidé 
s berlemi i ti s nákupními taškami 
z  blízkého supermarketu se na za-
stávce trápí.    
A tady se nabízí další problém. Před 
mnoha lety byla centrem osady Bla-
tov úzká protáhlá „náves“, dnes ne-
vzhledný parčík utopený v náspu 
Starokolínské silnice. Je logické, že 
právě zde byly umístěny zastávky 
autobusu a u nich přechod se sema-
forem. Ale už téměř 10 let je cent-

rem lokality Blatov nákupní zóna se 
supermarketem, drobnými obchody, 
restaurací, kavárnou, kancelářemi, 
společenským centrem a benzíno-
vou pumpou. Na  zastávku Blatov, 
směr Rohožník je cca 250 m, na za-
stávku do centra 350 m, na opačnou 
stranu zastávka Rápošovská je cca 
400 m. Takže se lidé proklatě pro-
jdou, pokud nezahynou na jediném, 
a to zcela nechráněném přechodu u 
pizzerie, jak se stalo naposled v létě.  
Je zřejmé, že už dávno zde měly být 
autobusové zastávky a  přechod se 
semaforem, ale jako bohužel často, 
vedení obce o problému nepodává 
žádné informace, možná o něm neví 
nebo ho nepovažuje za důležitý. Tak 
nám aspoň vraťte lavičku.

Marie Kučerová

Pozn. šéfredaktora – O plánovaném 
umístění nových zastávek MHD se do-
čtete na str. 8 v tomto čísle ÚZ.

VRAŤTE NÁM LAVIČKU

INZERCE

Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu Újezd nad Lesy 
děkuje MČ Praha 21 za finanční pod-
poru – dotaci na provoz a údržbu na-
šeho areálu. Bez dotací by byl velký 
problém udržet areál v dobrém sta-

vu.  I v roce 2018  plánujeme  spo-
lupráci v údržbě zeleně  s MČ – pro-
stor kolem pomníku T. G. Masaryka 
a ozeleněných koryt u DDM přiléhají-
cí k ulici Starokolínská

Výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy

ZAHRÁDKÁŘI DĚKUJÍ

PODĚKOVÁNÍ

LISTÁRNA

Přejeme všem 
občanům, sympatizantům a členům  

hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Zároveň děkujeme za Vaše hlasy  

v parlamentních volbách 2017
Klub Strany soukromníků  

v Újezdě nad Lesy

Vzhledem k tomu, že naši radní roz-
hodli, že nádobí zakoupené z pro-
středků MČ nebudou zapůjčovat na 
akce spolků v MČ, kde není organi-
zátorem nebo spoluorganizátorem 
Odbor sociálních věcí nebo Komi-
se sociální politiky a zdravotnictví, 
zakoupili jsme na vánoční pose-
zení pro seniory skleničky na kávu 
z  varného skla. Skleničky zůstávají 
v DDM (Levelu) a budou k zapůjčení 
i ostatním újezdským spolkům, kte-
ré budou pořádat akce v DDM.
Vánoční posezení pro seniory 
jsme uspořádali spolu se Svazem 
postižených civilizačními choroba-
mi a jsme rádi, že se líbilo. Poslechli 
jsme si pečlivě nacvičené vánoční 
pásmo dětí MZŠ a poutavé vyprá-
vění paní Dagmar Karáskové o vá-
nočních zvycích u nás i ve světě. 
Nakonec jsme si společně zazpívali 
koledy a bylo nám dobře. 
Za spolek Újezd nad Lesy: krajina 
pro život

Jitka Carbolová

NABÍDKA PRO SPOLKY

Děkujeme odborům OOS a OSV za uspořádání Mikulášské zábavy pro seniory. 
Organizace i obsluha byla výborná a zábava se vydařila. Za seniory 

manželé Petrusovi

PODĚKOVÁNÍ
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Nedávné události byly dobrou pří-
pravou na silvestrovské veselí. Pan 
Roušar rezignoval na funkci mís-
tostarosty a své rozhodnutí mediál-
ně vysvětlil tak, že jeho náročnosti 
ostatní nerozumí. To podpořil ode 
mě převzatou kritikou, například 
ohledně výběrového řízení na šéf-
redaktora ÚZ. Přitom tato kritika 
byla původně namířena i na pana 
Roušara, coby člena rady. Je tedy 
rezignace laciným a podbízivým po-
kus k získání voličů pro volby 2018?
Analyticko-vědecká prezentace 
výsledků SCIO průzkumu klimatu 

v  ZŠ pro veřejnost jasně ukázala, 
že zlehčující názor vedení ZŠ na ši-
kanu, která je údajně jen slovem, 
které žáci znají, ale nezažili, stejně 
jako názor na průzkum, který má 
být údajně jen snůšku názorů, je 
nutné odmítnout. Když byl veřej-
nosti promítnut již několikátý neli-
chotivý graf, začali někteří pedago-
gové v jakémsi předklonu zařezaně 
hledět do země, provozovat zábavu 
na mobilu a až na ředitelku mlčeli. 
Pro sebe nejlépe ale nepříjemné 
promítání vyřešila starostka. Prostě 
a jednoduše se v polovině vypařila. 

Asi jako osoba zodpovědná 7 let za 
školství necítila potřebu poslouchat 
jiný názor, než vlastní.  
V návrhu rozpočtu naší „obce“ je 
položka 85 mil. korun pro zdravotní 
středisko. Co myslíte, není to málo? 
Stál jsem tuhle na kopci Skalka, při-
vřel oči a za ty peníze viděl dvě nové 
mateřské školy postavené na zelené 
louce i zrekonstruované zdravotní 
středisko. Ale když jsem se vrátil do 
reality, viděl jsem, že zájem někte-
rých politiků je jiný. Blíží se volby 
a tak je potřeba utrácet miliony.

Koaliční Otevřený Újezd (OÚ) prochá-
zí zátěžovou zkoušku. V důsledku na-
růstajícího napětí uvnitř rady opustil 
koalici náš místostarosta. Rozhodnu-
tí zdůvodnil na stránkách OÚ a Ote-
vřených novin. OÚ je postaven před 
zapeklitou hádanku: je zodpovědné 
nechat padnout radnici 11 měsíců 
před volbami, ač mnoho výhrad sdí-
líme? Pád radnice ANO z roku 2015 
ukázal, že ustavit radnici trvalo cca 
6 měsíců. Dnešní koalice byla cestou 
z této krize za cenu ústupků.  Ač man-
dátem nejsilnější, nemáme starostu 

ani většinu v radě. Cítili jsme však 
odpovědnost za obnovení funkcí MČ. 
Z  11 měsíců do voleb by tak zbylo 
jen 5 a to by se už nová radnice moc 
smysluplně nezabydlela. 
Nejsme však v koalici za každou cenu, 
ale při naplňování MČ prospěšných 
cílů napsaných do koaliční smlouvy.  
Například v době, kdy se vítěz v ní za-
kotveného výběrového řízení nestal 
tajemníkem Úřadu MČ, chtěla větši-
na v OÚ koalici opustit. Jen tehdejší-
mu místostarostovi, který přesvědčil 
OÚ, že je v zájmu MČ vydržet, vděčí 

koalice za své pokračování. Dnes je to 
minulost a nemá cenu se k tomu vra-
cet. Nikdo ale nepředpokládal, že se 
vztahy uvnitř rady tak zhorší, že bude-
me znovu postaveni před volbu. Ten-
tokrát v termínu, který moc nedává 
prostor pro jiné zodpovědné řešení. 
Pokud někdo zná lepší, jsem připra-
ven si ho poslechnout. Čas a politické 
rozložení mi ale ukazují, že současná 
koalice je pro MČ nejlepší z možných. 
Pokračujeme tedy v novém obsazení 
s několika podmínkami garantujícími 
konkrétní zlepšení.

Bez dvou měsíců po dvou letech 
opouštím koalici. Minulý měsíc 
jsem rezignoval na pozici místosta-
rosty naší městské části. Své osobní 
důvody jsem veřejně komunikoval, 
nemá cenu pitvat je a vyvolávat dal-
ší emoce, které toto moje rozhod-
nutí vzbudilo. 
Chci, aby se dodržovaly zákony, vy-
hlášky, které rada schvaluje, chci, 
aby se všechny projekty komuni-
kovaly s občany a občané se moh-
li také podílet na jejich směřování. 
A to nejen občané, ale také zastupi-
telé, i ti opoziční s konstruktivními 

názory. Také chci, aby byly vyhod-
nocovány strategické dokumenty 
nebo aby se městská část rozvíjela 
udržitelně. No, ale s těmito názory 
jsem zůstával v radě stále více a ví-
ce osamocen a ochota obou stran 
si navzájem naslouchat postupně 
přerostla v nepropustnou zeď.
Tak jsem učinil těžké rozhodnutí 
zříci se možnosti ovlivňovat věci 
z pozice místostarosty a uvolnit tu-
to pozici. Zůstávám jako zastupitel 
a  pokusím se kolegům zastupite-
lům předkládat návrhy nezatížené 
soupeřením koalice s opozicí. A jed-

nu výhodu to má. Nyní již nejsem 
svázán funkcí místostarosty a mo-
hu mluvit mnohem svobodněji.
A i proto bych vás, milí Újezďané, rád 
pozval k účasti na prezidentských 
volbách, které se konají 12.-13. ledna 
a požádal vás, abyste svým hlasem 
podpořili takového kandidáta, který 
České republice nebude dělat ostu-
du a který nepodléhá tak časté viró-
ze, jako náš současný pan prezident. 
U něj to všechno začíná a naše volba 
ukáže, jací jsme. Nerozhodují totiž 
naše schopnosti, ale naše volby. Pro-
to jsem se rozhodl z rady odejít.

Petr Duchek (SÚL a Patrioti – Volba pro Prahu 21)

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Vážení spoluobčané, píšu tento 
článek skoro měsíc dopředu, takže 
nemám mnoho novinek, které bych 
Vám mohl sdělit po zastupitelstvu. 
Něco by se však našlo. Již před půl 
rokem jsem s některými občany ho-
vořil o RNDr. Pavlu Roušarovi a  je-
ho odchodu z funkce místostarosty. 

Říkal jsem, že to jistě udělá a tipoval 
jsem leden 2018. Pan Roušar mě 
však překvapil, jelikož byl rychlejší. 
Tak jako tak si myslím, že to byl pou-
ze předvolební politický tah. Chtěl 
snad ze sebe udělat chudinku? Inu, 
domyslete si sami. On zkrátka nikdy 
nezklame.

Chtěl bych však přejít k příjemnější 
záležitosti, a to k popřání krásné-
ho a šťastného nového roku 2018. 
Snad se nám zadaří i s novými před-
sevzetími a vydržíme celý zbytek ro-
ku. A samozřejmě doufám, že ještě 
nasněží.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)

SLOUPKY
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Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

Martin Švejnoha, 
odbor životního prostředí a dopravy

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

10. února Církvická x Ochozská
  Holšická x Sudějovická

24. února Čenovická x Pilovská
  Lomecká x zaříčanská

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

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od 
nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, vý-
robky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elek-
trozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

SBĚRNÝ DVŮR
Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, te-
levize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, 
odpad z údržby zeleně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³ 
zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic. 

Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus
 OŽPD

Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul. / u prvního vjezdu 
do areálu / Praha 9 – Běchovice, 
tel: 602 202 191

Zimní provozní doba: 
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod          
So 8:30 – 15:00 hod

ROČNÍ HLÁŠENÍ ODPADŮ ZA ROK 2017 KONTROLA KOTLŮ V DOMÁCNOSTECH
Upozorňujeme na blížící se termín podání ročního hlášení 
o odpadech za rok 2017. Povinnost se vztahuje na původ-
ce odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více 
než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo 
s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, 
nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakláda-
jí s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem 
bez ohledu na množství těchto odpadů. Povinností je v ta-
kových případech zasílat každoročně do 15. února násle-
dujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství 
odpadů a způsobech nakládání s nimi. Ve správním obvo-
du Prahy 21 se hlášení zasílá odboru životního prostředí 
a dopravy Úřadu městské části Praha 21. 
Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakláda-
jí v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 
15.  února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení 
o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 
a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností příslušnému podle místa provozovny.
Hlášení se podává přes webový portál „Integrovaný sys-
tém plnění ohlašovacích povinností, dále jen ISPOP“, a to 
v přenosovém standardu dat. 
Více se dozvíte na www.ispop.cz nebo www.praha21.cz. 

Martin Švejnoha, 
OŽPD

Novela zákona o ochraně ovzduší (č.369/2016Sb.) zaved-
la povinnost provozovatelům spalovacích zdrojů v do-
mácnostech a rekreačních objektech umožnit osobě po-
věřené obecním úřadem obce s rozšířenou působností 
(dále jen úředník) přístup ke zdroji, k jeho příslušenství 
a  používaným palivům a ke kontrole dodržování povin-
ností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je 
opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje 
daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými 
zákonem o ochraně ovzduší. 
V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně 
upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej 
o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje 
a o důsledcích opakovaného podezření možností provede-
ní přímé kontroly u zdroje. Může jej též vyzvat k předložení 
protokolu nové kontroly, který musí mít každý provozova-
tel kotle na tuhá paliva od 1.1.2017 (platnost této kontroly 
je dva roky). Z něj bude patrno, která z povinností provozo-
vatele je pravděpodobně porušována a bude nařízena ná-
prava. Při dalším důvodném podezření bude mít úředník 
oprávnění provést kontrolu přímo v domácnosti. Při ní bu-
de postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním 
řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Martina Vrbková, 
OŽPD
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Zveme rodiče žáků Masarykovy ZŠ k diskusi  
s vedením školy a psychology na téma 

ŠIKANA 
17. 1. 2018 od 16 hodin

v divadelním sále Masarykovy ZŠ, Staroklánovická 230 

Téma:  co je šikana 
 metodika řešení šikanování
 prevence jako způsob řešení šikany

Rodičům nabízíme od 16 do 17 hodin hlídání dětí 
ve školní družině (i těch zatím školou nepovinných). 

Alena Sochůrková, ředitelka školy 

 
 

Masarykova ZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 
 

pořádá pro současné i budoucí rodiče žáků Masarykovy ZŠ 
a zájemce z řad veřejnosti 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

 
 

v úterý 6. 2. 2018 
 

od 7.30 do 12.20 hodin na I. stupni (1.-5. třídy), 
od 7.30 do 13.15 hodin na II. stupni (6.-9. třídy) 

 
Prosíme návštěvníky, aby se po vstupu do školních budov zaregistrovali 

u vrátných (Polesná 1690, Staroklánovická 230) a v případě zájmu 
zúčastnit se výuky vstupovali do tříd před začátkem vyučovacích hodin.  

Rozvrhy tříd budou k dispozici u registrace. 
 

Začátky hodin 
I. stupeň: 7.45, 8.40, 9.45, 10.40, 11.35 

(velká přestávka 9.25-9.45) 
 

II. stupeň: 7.45, 8.40, 9.35, 10.40, 11.35, 12.30  
(velká přestávka 10.20-10.40) 

 

Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. 

Kdo přišel den před svátkem sv. Mikuláše do školy 
v  parku, nevěřil vlastním očím. Místo pana školníka 
vítal děti čert Petromil. Některé děti byly překvapené, 
jiné mu dělaly konkurenci.
5. prosince se děti, od nejmladších po nejstarší, těší do 
školy. V tento školní den očekávají příchod sv. Mikuláše, 
andělů a čertů. Ale nejvíce se těší na sladkosti, kterými 
jsou za písničku nebo básničku obdarovány. Polepšení sli-
bují za dobrotu i hříšníci z Mikulášovy knihy hříchů. A že 
o hříšníky nebývá nouze! Ušetřeny nezůstaly ani paní ku-
chařky a paní ředitelka. 
Poděkování patří panu školníkovi Petru Tilzovi a žákům 
9. tříd, kteří se dobrovolně zapojili do připrav a realizace 
celého svátečního dopoledne:
- Viktorovi V., Filipovi G., Terce H., Lucce N. a Nele K. z 9. A
- Honzovi P., Dominiku P., Karolíně N., Adéle J., Kristýně J., 

Aničce K., Anetě P. a Báře B. z 9. B.
Eva Danielová

Když Mikuláš naděluje, 
čertík za ním poskakuje …

Krabice od bot a přáníčka 
Naše třída se již druhým rokem zúčastnila akce Krabice 
od bot. Dáte různé věci do krabice a zabalíte. A pak se to 
rozesílá. Jsme rádi, že jsme mohli pomoct rodinám, které 
nemají moc peněz. (Matěj, 4. F)
Tuto akci děláme již druhým rokem. Tato akce je o tom, že 
přineseme hračky, se kterými si nehrajeme. Posílá se to dě-
tem, které nemají úplně veselé Vánoce nebo rodinám. Jsme 
moc rádi, že jsme se této akce zúčastnili. (Kristýna, 4. F)
My ze 4. F jsme psali přání pro seniory. Byla to velká čest. 
Moc se to babičkám a dědečkům líbilo, potom to rozdávali 
čtyři kluci. Šťastné a veselé Vánoce (Kuba, 4. F)
Vyráběli jsme přáníčka pro seniory z Újezda ve tvaru stromeč-
ku, a pak jsme do nich napsali text. Když jsme to měli hotové, 
tak pak šli kluci do Levelu a předávali je seniorům. Paní, která 
to vedla, nás prý moc chválila. Za odměnu jsme dostali lentil-
ky a paní učitelka s asistentkou újezdský med. (Viky, 4. F)
Naše třída byla vybrána na psaní a vyrábění přáníček pro 
seniory. Popřáli jsme jim šťastné a veselé Vánoce. Jsme 
moc rádi, že jsme mohli potěšit seniory. V sobotu někteří 
žáci osobně přáníčka předali. (Ela, 4. F)
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Podzim se blíží,
draci už na obloze 
vesele hýří.

D. Horák

Šedá obloha.
Za chvíli bude mlha
hustá velice.

P. Grebe

Podzim je tady.
Listy už opadaly
a stále prší.

T. Šubrt

Víte, co je haiku?
Je to nejtypičtější japonská básnic-
ká forma, která vznikla v 16. století. 
Trojverší o 17 slabikách (5,7,5) dokáže 

Na pracovní vyučování k nám do 4. F 
přišly holky z 9. B. Přišly proto, aby-
chom se s nimi seznámily a věděli, že 
starší děti nemusí jenom zlobit, ale 
jsou i hodné děti. A vyráběli jsme s ni-
mi moc hezká přáníčka. Pokud přáníč-
ko otevřeme, uvidíme přilepený papí-
rový 3D stromek nebo dárek. Ten den 
se mi moc líbil. (Tomáš, 4. F)
Přišly k nám deváťačky a vyráběli 
jsme přáníčka, která když se otevřou, 
tak na nás vyskočil buď stromeček 
nebo tři dárky. Bylo to strašně pěkné! 
Děkujeme, holky. (Kateřina, 4. F)

Vánoční přáníčka 

Tradiční soutěže ve zdobení vánočních stromečků v Lore-
tánské zahradě se zúčastnily dvě třídy Masarykovy ZŠ.

Ve středu 13. 12. se třídy 5. E (V. Valentová) a 7. A (J. Kurková) 
vydaly zdobit vánoční stromečky na Loretánské náměstí do 
areálu Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1. Ten je již třetím 
rokem spolu se spolkem Prevence dětem z. s. pořadatelem 

předvánoční akce a soutěže o nejkrásnější vánoční stromek 
„Zdobit může každý – Zdobit bude každý“. Soutěží se ve 
třech kategoriích – MŠ a ZŠ, organizace a spolky, jednotlivci. 
Zúčastněné třídy vlastnoručně vyrobenými vánočními ozdo-
bami vyzdobily přidělený stromeček a označily ho pořado-
vým číslem. Děti si mohly opéct buřty a posilnit se teplým 
čajem, součástí akce byla i tvořivá Ježíškova dílna, ve které 
bylo možné vyrobit ozdoby přímo na místě. Stromky byly po 
celou dobu vánoční vystaveny v Loretánské zahradě a lidé 
mohli hlasovat o nejhezčích. Akce se konala pod záštitou 
radního hl. města Prahy pro oblast sociální politiky Daniela 
Hodka a radní MČ Prahy 1 pro oblast školství Evy Špačkové.
Dětem a paní učitelkám děkujeme za reprezentaci školy, 
s výsledky soutěže vás seznámíme prostřednictvím školního 
webu a zpravodaje.

Eva Danielová

Zdobení stromku

Jasná obloha.
Venku už slunce svítí
a roste kvítí.

Z. Hynková

Venku je slunce.
Květy se rozvírají,
stromy chvějí.

M. Konečný

Ptáci už letí.
Na jarní stromy svítí
sluneční světlo.

D. Matys

Nebe je tmavé.
Podzim je pro mě velmi
období spavé.

Ž. Frosová

Venku je zima.
Půjdem krmit ptáčky,
bude nám prima.

A. Jelínková

Čas adventu a Vánoc je časem čarov-
ným, časem krásných tradic, časem 
očekávání. Neodmyslitelně je spjat 
s přípravou vánočního cukroví. Kaž-
dý národ má své vlastní tradice, své 
vlastní recepty a speciality. V naší 
jazykové škole Happy School jsme si 
tento rok vyzkoušeli pečení cookies. 
Děti se nejdříve naučily recept v ang-
ličtině. Bylo to důležité, protože u pe-
čení dostaly pouze suroviny, mouku, 
dva druhy cukru, vajíčka, čokoládu, 
atd. Jejich úkolem bylo rozhodnout, 
kolik kterého materiálu použijí. Sa-
my si zadělaly těsto a vyformovaly 
z něho cookies. Než se koláčky do-
pekly, zpívali jsme společně anglické 
a americké koledy. Největší starostí 
dětí bylo, zda jich bude dost. A by-
lo jich opravdu dost. Zbylo dokonce 
i pro sourozence, maminky, tatínky, 
babičky a dědečky. Touto cestou 
bychom rádi poděkovali ZŠ Masary-
kova za vstřícný přístup k projektu 

„Pečení cookies“. Se skupinou něm-
činářů jsme si vyzkoušeli pravé linec-
ké – Linzerkekse – recept přímo z ra-
kouského Linze. Linecké se povedlo 
úžasně. Děti mají inspiraci, jak doma 
obohatit vánoční stůl a přitom zvlád-
nout nastudovat recept v němčině. 
Šťastný nový rok všem přeje a  na 
další vydařené akce v novém roce 
2018 se těší

Eva Stejskalová,
 Happy School

lehce načrtnout náladu, obvykle k přemýšlení. Bývá přirovnávána k obrázkům 
malovaným tuší, u nichž také stačí načrtnout pár tahů k navození dojmu. 
Žáci 8. ročníku si zkusili haiku vytvořit a zjistili, že dodržet formu není tak jed-
noduché, jak by se na první pohled zdálo. Některým se to nakonec podařilo 
a nejzdařilejší haiku si můžete přečíst.

Jak jsme pekli cookies
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Na počátku roku 2018 nám do-
volte, abychom poděkovali za 
spolupráci všem, kteří přispívají 
k obohacení programu naší školy. 

Děkujeme Spolku rodičů a přá-
tel 1. mateřské školy a rodičům, 
kteří přispívají svými nápady 
i  připomínkami ke zpestření 
programové nabídky běžných 
dnů ve škole, Úřadu MČ Praha 
21 za finanční příspěvek na vá-
noční nadílku Spolku aktivních 
seniorů – mimo jiné za úžasně 
krásné dopoledne při pečení 
perníčku a pravidelné pondělní 
čtení pohádek a příběhů seni-
orkou Milenou, Sboru újezd-
ských dobrovolných hasičů za 
mikulášskou nadílku, majiteli 
Café Útes za možnost uspořá-
dat předvánoční setkání s rodiči, 
prarodiči a sourozenci dětí z MŠ 
a v neposlední řadě Nadačnímu 
fondu Albert za poutavý pro-
gram o zdravé výživě pro děti 
pod názvem Zdravá pětka.

Přejeme Vám všem dobrý rok 
2018, hodně zdraví, kapičku 
štěstí a plnou náruč dobré ná-
lady. Více se o nás můžete do-
zvědět na webových stránkách 
1. Mateřské školy. Za 1. MŠ

Helena Kuprová

Zprávičky 
z 1. mateřské 
školy

Nultý ročník bývá zřizován při zá-
kladní škole pro děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní 
docházky. Je určen pro děti s odlože-
nou školní docházkou nebo děti ze 
sociálně znevýhodněného prostředí 
a  má jim pomoci k bezproblémové-
mu vstupu do školy.
Cílem přípravné třídy je systematicky 
připravit dítě k bezproblémovému 
začlenění do vzdělávacího procesu 
a  pomoci mu vyrovnat jeho vývoj. 
Výhodou je, že třída je umístěna na 
půdě školy a dítě se tak pozvolna 
seznamuje s prostorem a režimem 
školy, poznává další učitele, 
starší spolužáky, jídelnu, školní 
družinu. Další výhodou je 
menší počet žáků a  možnost 
individuální práce.

• Přípravný ročník je organizován jako 
polodenní vzdělávání, kdy dítě pra-
cuje 4 vyuč. hodiny denně. Po jejich 
skončení může odcházet domů ne-
bo navštěvovat školní družinu.

• Práce v nultém ročníku se řídí 
Rámcově vzdělávacím programem 
pro předškolní vzdělávání.

• Maximální počet dětí ve třídě je 15.
• Nezapočítává se do povinné školní 

docházky a děti nejsou klasifikovány.
• O zařazení do této třídy rozhoduje 

ředitel příslušné školy na základě 
žádosti rodičů a doporučení peda-
gogicko-psychologické poradny. 

• Docházka do přípravné třídy 
je bezplatná, rodiče hradí 
pouze příspěvek na materiál 
a  pracovní sešity, obědy 
a školní družinu.

Přípravný nultý ročník  od 1. 9. 2018 

Tak jako každý rok, tak i ten le-
tošní jsme pro děti pořádali mi-
kulášskou besídku. Skvělým Mi-
kulášem, nádherným andělem 
a strašidelnými čerty nám stejně 
jako v letech minulých byli dob-
rovolní hasiči Újezda nad Lesy. 
Tímto jim chceme moc podě-
kovat a doufáme ve spolupráci 
v  dalších letech. Za Hlídací cen-
trum Pohádka

Gabriela Říhová 

Mikulášská 
v Pohádce

Zápis do 1. tříd a nultého ročníku 
pro školní rok 2018/2019 se bude 
konat ve čtvrtek 12. 4. a v pátek 
13. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin 
v budově I. stupně Masarykovy ZŠ, 
Staroklánovická 230 (budova v parku).
Kritéria přijetí žáků do Masarykovy 
základní školy Praha 9 - Újezd nad 
Lesy
1. Přednostně dle §36 článku 7 záko-
na č.561/2004 Sb. O předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (Školský zákon) 
budou přijaty do budoucích prvních 
tříd děti s trvalým bydlištěm  ze spá-
dové oblasti Praha 9 - Újezd nad Lesy.

2. V případě dalších volných míst 
a shodných kritérií rozhodne los. 
Pokud budou zákonní zástupci dítěte 
žádat o odklad povinné školní docház-
ky, je nutné u zápisu předložit dopo-
ručení pedagogicko - psychologické 
poradny a dětského nebo odborného 
lékaře (případně po domluvě dodateč-
ně dodat zástupkyni L. Klupákové, tel. 
281 045 311, klupakova@zspolesna.cz).
Pokud budou zákonní zástupci dítěte 
žádat o zařazení do nultého ročníku, 
je nutné u zápisu předložit doporuče-
ní pouze pedagogicko - psychologické 
poradny.

Alena Sochůrková,
ředitelka školy

Informace pro rodiče předškoláků
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Dne 7. prosince 2017 proběhla v pražském hotelu Jalta 
celostátní konference s názvem Udržitelné město 2017, 
kterou uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) 
– asociace měst, obcí a regionů. V krásném prostředí ho-
telu, který je současně národní kulturní památkou, a za 
zábavné, ale i poučené moderace Aleše Cibulky byla na 
slavnostní recepci oceněna ta nejlepší města, obce i regi-
ony za své celoroční výsledky v postupu k udržitelnému 
rozvoji, kvalitě života a podpoře zdraví. 
Ocenění jim předávali představitelé Poslanecké sněmov-
ny a Senátu, zástupci ministerstev i mezinárodních insti-
tucí a organizací, zástupci univerzit a řady dalších význam-
ných institucí a organizací.
Těší nás, že Praha 21 bodovala v kategorii „Skokan 
roku“. Ocenění převzal zastupitel Pavel Roušar. 
V kategorii „Šampion Zdravých měst“ v roce 2017 
uspěli: Chrudim, Litoměřice, Kopřivnice, Jihlava, 

Křižánky.Ve skupině „Skokan roku“ byli kromě naší městské 
části oceněni: Praha 12, Opava, Rožnov pod Radhoštěm 
a Valašské Klobouky. Ocenění „Za podporu zdraví a kvality 
života“ obdrželi: kraj Vysočina, Liberecký kraj a statutární 
město Brno. Ocenění „dobrá praxe v kvalitním řízení měst-
ského úřadu Zdravého města“ obdržel  Zdeněk Opálka, ta-
jemník města Břeclav.
Ocenění pro osobnosti, které s NSZM a jejími členy spo-
lupracují po dlouhá léta a přinesly jí řadu podnětů, získali 
prof. Bedřich Moldan, emeritní ředitel Centra pro otázky 
životního prostředí Univerzity Karlovy, exministr životního 
prostředí a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj a předse-

da jejího Výboru pro strategie a MUDr. Alena 
Šteflová, bývalá ředitelka kanceláře Světové 
zdravotní organizace v  Praze, nyní ředitelka 
Ústavu pro zdravotní gramotnost.

Kateřina Blinková,
odbor školství, kultury a MA 21

Praha 21 je Skokanem roku

Od ledna 2018 se Hudební kurzy 
při Úřadu MČ Praha 21 stěhují do 
prostor Polyfunkčního domu (dříve 
Level), Staroújezdská 2300, Praha 
9 – Újezd nad Lesy. Stěhování do 
nových prostor proběhne z toho 
důvodu, že budova bývalé knihov-
ny v  ulici Lomecká (zde výuka do-
posud probíhala) je ve velmi špat-
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Hudební kurzy se stěhují do Levelu

INZERCE

 

 

 

 

Zajímá vás dění na Praze 21? Chcete se aktivně zapojit? 

Nebo se nás jen chcete ptát a řešit vaše problémy? 

Přijďte se s námi potkat a popovídat si. 

Kde: PENZION PETRA, Zalešanská 679, Újezd nad Lesy 

Kdy: čtvrtek 18. ledna 2018 od 19 hodin 

Těšit se na vás budou členové místní organizace hnutí ANO 2011. 

Zdravá výživa - VitaLen 
Staroklánovická 185 - naproti Lídlu

email : vitalen@email.cz

Tel : 776 325 407

Nově otevřený obchod se zdravou výživou. 

V našem sortimentu naleznete potraviny 

bio i nebio, dětskou výživu, bezlepkové 

potraviny, čaje, koření, ekodrogerii, 

ekokosmetiku a mnoho dalšího.



22

INZERCE

www.danceport.cz
OC Blatov, Oplanská 2614, Újezd nad Lesy, tel.: +420 605 284 171 

• taneční kurzy pro dospělé od 15.1.2018

• taneční kurzy pro mládež od září 2018

• zumba, pilates, body forming, kondiční p-class a další

• MTV style, roztleskávačky, taneční průprava a další

• taneční přípravka pro závodní tancování standard a latina

• angličtina různé úrovně pokročilosti

…zápis jaro 2018
zahájen 

9let s Vámi v Újezdě
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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

AKCE
na vybrané

modely

včetně
dětské
kolekce

773 944 710
Oplanská 2614
Centrum Blatov

po-pá 9:00-18:00
so 10:00-14:00

OBUV
pro všechny

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

Psí salonek ,,Sixi“
nabízí kompletní péči o psy všech velikostí.

Objednání (možno i ve večerních
hodinách a o víkendech)

na tel. č.: 603286876

Rohožnická 261

Újezd nad Lesy
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Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
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B l a h o p ř á n í

placená inzerce

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

Zubní ordinace MUDr. Richarda Mindžáka, 
Oplanská 2665, 190 16 Újezd nad Lesy 

příjme do pracovního poměru 
na plný nebo částečný úvazek 

zdravotní sestru či zubní instrumentářku. 
Nástup možný už od 1. 1. 2018. 

Nabízíme příjemný pracovní kolektiv 
a nadstandardní finanční ohodnocení.

Kontakt pro zájemce: 776 722 628 

NABÍZÍM PRONÁJEM 
prostor pro ORDINACI 

nebo jiné služby v budově
CENTRUM BLATOV 

s lékárnou atd. 
v P9 - Újezdě nad Lesy.

Tel: 603 247 875
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Komunitní centrum Motýlek 
z Černého Mostu pomáhá 
i několika rodinám z Újezda. 

Před Vánocemi proběhla v Újezd-
ském muzeu vernisáž výstavy 
„Zimní čas aneb bude zima, bude 
mráz“, během níž se v rámci chari-
tativní sbírky vybíralo i na činnost 

této neziskové organizace. ÚZ proto vyzpovídal Hanu 
Urbanovou, ředitelku Motýlku. 

Na co půjdou peníze vybrané v Újezdě během výstavy?
Finanční prostředky využijeme na zakoupení softwarua 
aplikací určených k rozvoji komunikačních dovedností 
dětí, které mají problémy s vyjadřováním. Dále plánujeme 
zakoupit nové didaktické pomůcky pro práci se sociálně 
znevýhodněnými dětmi a jejich doučování.

O adventu hodně Čechů myslí na charitu. Pocítili jste to 
například na finančních darech i vy?
Určitý nárůst zájmu dárců pociťujeme, ale bohužel ne 
v  takové míře, jak bychom potřebovali. Neziskových or-
ganizací a možností, komu věnovat finanční prostředky, 
je mnoho, proto si velmi vážíme všech, kteří se rozhodli 
pomáhat s námi.

Jak se vám daří získávat pro vaši práci firemní sponzory?
Podporuje nás různou měrou více firem, některé z nich 
dlouhodobě. I v této oblasti bychom si moc přáli, kdyby-
chom měli partnerů více nebo se našel hlavní partner, který 
by nám pomohl naší charitativní činnost spolufinancovat.

Máte nějaké klienty i z Újezda?
Ano, velice nás těší spolupráce s pracovníky sociálního 
odboru této městské části, díky níž společně pomáháme 
potřebným rodinám. Naše práce spočívá jak v poskytová-
ní poradenství, tak i praktické pomoci rodičům, aby do-
kázali vytvořit příznivé podmínky pro výchovu svých dětí.

Jaké novinky chystáte v roce 2018?
V tomto roce nás nově čeká realizace programu zaměře-
ného na prevenci kriminality dětí předškolního a mladší-
ho školního věku.

B. Hruška

Vážíme si všech, kteří pomáhají

Na vernisáži vystoupila dvě děvčata z Motýlku - Barunka 
Hrnečková a Vendulka Válková s panem učitelem Vladimí-
rem Jelenem.

SPOLKY

Konec loňského roku byl pro spolek Újezdský STROM opět ve 
znamení práce s firemními dobrovolníky pro zlepšení pro-
středí ve veřejném prostoru.

V sobotu 14. 10. 2017 jsme s brigádníky z oddělení IT podpory fir-
my DHL posekali trávu a kopřivy v zelených pásech okolo pěší ces-
ty a ovocné aleje „Jižní spojka“, zkontrolovali jsme a opravili kotvení 
stromků, uklidili jsme odpadky a odpad jsme vytřídili - plasty do obec-
ního kontejneru, dva pytle směsného odpadu do vlastní popelnice, 
vystříhané větvičky a šlahouny na vlastní 
kompost. Akce se stala součástí podzimní 
vlny Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017. 
Cesta s alejí „Jižní spojka“ vede po pozem-
cích MČ Praha 21 na jižní hranici Újezda 
mezi ulicí Staroújezdskou a polní cestou 
z Oplanské, a spolek Újezdský STROM ji ob-
novil jako grantový projekt z dotace hl. m. 
Prahy v období 2014/2015.

Dobrovolníci v akci

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 jsme popáté sázeli stromky v Klá-
novickém lese s dobrovolníky z firmy Mary Kay. Pracovití 
brigádníci vysadili dalších 300 dubů a opravili starou oplo-
cenku, takže může dále sloužit a chránit nově vysazené stro-
mečky. Brigáda byla tentokrát obohacena o besedu o cirku-
lární ekonomice. Pod odborným termínem se skrývá šetrné 
a udržitelné hospodaření, opětovné využívání surovin, ale 
i třeba nakupování s rozmyslem  - z domácích zdrojů a bez 
zbytečných obalů. Besedu vedla sl. Mitroliosová ze spolku 
Institut cirkulární ekonomiky a my jako organizátoři jsme 
byli pochváleni za to, že ani při brigádách nepoužíváme ba-
lenou vodu a jednorázové nádobí :-)
Milým dobrovolníkům z DHL a Mary Kay ještě jednou děku-
jeme! Fotky z obou akcí jsou na webu Újezdského STROMu.
Tento článek byl určen do ÚZ v prosinci 2017, ale vešel se až 
do ledna 2018. Doplňujeme, že všechny aktivity a pozvánky 
spolku Újezdský STROM najdete na našem webu v Aktuali-
tách a souhrnně v každoroční Výroční zprávě. 
Přejeme čtenářům Újezdského zpravodaje v r. 2018 dobré 
nápady a prima spolupracovníky, s nimiž se lze pustit do ve-
řejně prospěšné práce. Za spolek Újezdský STROM.

Zita Kazdová



Úvodem přejeme všem členům, příz-
nivcům a milovníkům přírody v roce 
2018 hodně zdraví, štěstí a ze zahrá-
dek jen radost.
Leden je nejstudenější měsíc, nechá-
vá přírodu spát, vládne pomocí sněhu 
a mrazu, však se k němu váže příslo-
ví „Je-li leden nejostřejší, bude roček 
nejplodnější“. Bylo by prima, kdyby se 
přísloví vyplnilo.

Živý vánoční stromek v nádobě vy-
neseme co nejdříve po Vánocích ven 
na chráněné místo. Musíme ho pře-
misťovat tak, abychom v prostorách 
postupně snižovali teplotu z pokojo-
vé na venkovní, pak máme zaručeno, 
že nám vydrží do příštích let. Venku 
si ho můžeme ještě ozdobit malými 
jablíčky, šípky, latami obilí nebo trav. 
Připravíme tak hostinu pro drob-
né ptactvo. V zimě k našim obydlím 
často létají sýkorky, jsou to nesmír-
né pracovnice, denně sesbírají tolik 
hmyzu, kolik samy váží. Sýkorčí rodin-
ka za rok zlikviduje až 150 kg hmyzu, 
jsou neustále v pohybu, prozkoumají 
každou větvičku a skulinku na stromě 
i na zemi. Když napadne sníh, nema-
jí možnost si potravu obstarat samy, 
hledají ji u lidských obydlí, jsou to 
doktoři našich zahrad. Opakujeme: 
krmte pouze doporučeným krmivem, 
nikdy ne čerstvým pečivem, chlebem, 
brambory, knedlíky, to je jejich smrt. 
Nejlépe je koupit již připravenou 
směs s velkým podílem slunečnico-
vých semen.

Zahrádka v lednu

25

Zásadně nevyvážíme sníh z cest ven, 
ale na zahradu, prašan je velmi dob-
rá pokrývka proti zmrznutí stáleze-
lených a nízkých rostlin, navezením 
okolo stromů a keřů zajistíme dlou-
hodobější půdní vláhu.
Chceme-li přeroubovat ovocné stro-
my je vhodná doba nařezat potřebné 
rouby a v lednu je také ten správný 
čas, kdy je nutné oškrábat starou roz-
pukanou borku, postupujeme velmi 
opatrně, abychom nepoškodili vrstvu 
kambia, která je pod kůrou. Pod stro-
mem, až těsně ke kmenu, rozprostře-
me plachtu a spadlou borku nejlépe 
spálíme. V borce přečkávají škůdci 
ovocných stromů, ale i spory původ-
ců chorob, nesmí se dostat do země. 
U lískových keřů odstraníme veškeré 
mladé výhony vyrůstající ze země.
Angrešt a rybíz raší velmi brzy, proto 
při vhodném počasí se snažíme prů-
řez dokončit do konce ledna
Pokud jsou holomrazy, musíme zvý-
šit nastýlku u jahod, pokud nemáme 
kompost, stačí sláma, chvoj.
Nemáte-li svázané jehličnany, pak 
při silném sněžení opatrně oklepejte 
sníh, mohou se pod tíhou sněhu roz-
lámat
Koncem měsíce ledna připravujeme 
muškáty na jaro. Přeneseme je na 
světlo, seřízneme a přihnojíme. 
Slabě přihnojíme i pokojové rostliny 
jako jsou africké fialky, kalenchoe, 
monstery, fíkusy.

Žádný se ve věci chovu čmeláků neo-
zval, aby se s námi podělil o své vlastní 
zkušenosti, tož budeme čerpat z ofi-
-ciálních zdrojů: komerční úlek je z pr-
kýnek o síle 2,8 cm, vnějších rozměrů 
30,5 x 30,5 cm, výšky 27 cm. Kvůli prů-
vanu je důležité zajistit těsnost víka, 
taky se dá celý domek zateplit. Chlad 
nemají matky rády. V čelní stěně je do-
le, 5 cm od hrany dna a stěny, vstupní 
otvor o průměru cca 2 cm. A protože 
čmeláci dovnitř nevlétají, ale vstupují, 
musí mít pod česnem schůdek. Spe-
cifickým požadavkem je imitace nory 
– s výhodou ji vedeme husím krkem, 
který zajistí stabilní světlost trubky od 
vstupního otvoru třemi zatáčkami až 
do poloviny zadní stěny. Před plněním 
můžeme pro snadnější podzimní čiš-
tění vyložit stěny papírem, nebo kar-

tonem. Na výplň se užívá nastříhaná 
stará travička i s mechem, nastříhané 
kousky z  koudele, z  netkané textilie, 
z krejčovské vaty, nebo z včelařské fil-
cové uteplívky. Náplň sahá cca do 2/3 
- 3/4 výšky vnitřního prostoru. Matky 
nejsou schopny si výplň obstarat sa-
my, ale pak ji s gustem cupují a žvýkají 
– vyvarujme se tedy syntetických ma-
teriálů! Budete-li chtít čmelín zvýraz-
nit, věďte, že čmeldové nejlépe rozli-
šují barvu bílou, modrou, žlutou nebo 
fia-lovou. Třebaže se čmelíny umisťují 
do terénu nejpozději do rozkvětu jív, 
je dobře nechat stavení venku zestár-
nout. A protože i  dobráčtí čmeldové 
mají své nepřátele a choroby, o nich 
bude řeč někdy příště… 
Za zahrádkáře

Petr Mach   

Jak se staví čmelín

zahajuje provoz 
dětské skupiny v Křenici

MŠ je zařazena v rejstříku MŠMT od roku 
2010. Výuka dle ŠVP, individuální přístup, 
ZOO koutek, zahradnický koutek, pravidel-
né canisterapie, šachová škola pod vede-
ním reprezentanta ČR, týdenní ruční dílnič-
ky, hry s padákem, divadelní představení, 
logopedická  prevence. Screening školní 
zralosti , přípravka pro ZŠ. Máte dítě s SPU, 
SPCH či zdravotním posti žením? Nebojíme 
se integrace, zkušenosti  máme.

Přijímáme děti  ve věku od 1 roku do 6 let 
věku. Personál je složen z pedagogů, zdra-
votních sester, certi fi kovaných pečovate-
lek pro děti  od jednoho roku.

Školné pro celoměsíční docházku:  

3300 Kč/měsíc pro děti  3 – 6 let
4000 Kč/měsíc pro děti  2 – 3 roky
4500 Kč/měsíc pro děti  1 – 2 roky

Mateřská škola Minisvět U Krtečka
tel.: 736769720, 731182122

e-mail: minisvetukrtecka@seznam.cz
Web: minisvetukrtecka.cz

Mateřská škola 
MINISVĚT 
U KRTEČKA 

INZERCE

Abychom bramboříku co nejvíce pro-
dloužili kvetení, umístíme ho na nej-
chladnější místo k oknu, kde se teplo-
ty pohybují kolem 15 °C a dostatečně 
do misky zaléváme. Bramboříky se 
nejvíce dařily našim babičkám za ok-
ny, přeci jen vytápění nebylo všude 
v domech.    
V lednu, uděláme „inventuru“ všech 
semen, co máme doma, případně 
zkusíme jejich klíčivost. Stačí na vlh-
kou vatu dát několik semen a za pár 
dní již vidíme, jaké je klíčivost a zda je 
můžeme na jaře použít pro výsev. Po-
kud pěstujete papriky, je konec ledna 
doba, kdy je vyséváme do výsevního 
substrátu nebo perlitu. Mají dlouhou 
vegetační dobu, pečlivě dle instrukcí 
hnojíme.   
Objednávka brambor – samostatná 
informace během ledna na interneto-
vých stránkách www.kvetyujezda.ic.cz 
a vývěskách! Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová
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Členská schůze KAS
Klub aktivních seniorů pořádá 

Výroční členskou schůzi 
3. února 2018 ve 14 hod. 

v DDM (bývalý Level). 
Přineste s sebou svůj 

„Průkaz členství v KAS“ 
a částku 100 nebo 50 Kč, 
aby mohl být Váš členský 

příspěvek na rok 2018 
vyznačen. Oznámení je 

v předstihu, abyste s časným 
únorovým termínem počítali. 

Těšíme se na vás. 
Výbor KAS

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdě nad Lesy

zve své členy

do DIVADLA U HASIČŮ
na pořad: 

„Co vy na to, pane Šmoldas?“
v úterý 16. ledna 2018 od 19 hod.

Společný autobus pojede
 v 18 hod. z Rohožníku

Zájemci obraťte se na své důvěrnice

První návštěva byla v r. 2016 na Veli-
konoce. Teď jsme navštívili Sychrov 
vánoční - včetně obrovského tržiště. 
Sklenka svařáku nebo medoviny při-
šla vhod, byla zima. 
Zámek je krásný v každém ročním 
období. Přepychové interiéry, nád-
herné kazetové stropy, tapety, sbírka 
francouzského portrétního umění, 
která je největší v Evropě, to vše nabízí 
Sychrov díky starému francouzskému 
šlechtickému rodu Rohanů, kteří mu 
dali dnešní podobu a v letech 1820 - 
1945 byli jeho majiteli. 
Na zpáteční cestě jsme se zastavili 
v Benátkách nad Jizerou. V místním 
zámku jsme navštívili Muzeum hra-
ček. Ve dvou sálech jsme obdivovali 
hračky od r. 1870. Některé byly po-
hyblivé - kolotoč, vláček, skupina tan-
čících párů. Skoro každý objevil hrač-
ku, kterou měl v dětství. Moc jsme se 
prohlídkou potěšili a pak už jeli domů 
- opět spokojeni s výletem. Zájezd se 
uskutečnil díky dotaci MČ Praha 21 na 
rok 2017 pro Klub aktivních seniorů, 
díky. Za KAS

Irena Krajzingrová

Senioři podruhé 
na Sychrově

         
KČT, odbor POHODA Praha 

pořádá 

ve spolupráci s Újezdským muzeem, MČ Praha 21 a Uhříněveským muzeem 

v sobotu 20. 1. 2018 

9. ročník turistického pochodu 

COURÁNÍ PRAHOU 

 
Start:  Újezdské muzeum (cca 150 m od zastávky BUS Újezd nad Lesy)  

  – trasa 11 km (9:30-11:00); trasy 25, 33 km a 52 km (7:00-10:00) 

   
Startovné: Trasa 11km: děti do 15-ti let 5,- Kč; člen KČT (po předložení průkazu) a zákazník Pražské 

plynárenské, a.s. (po předložení Zákaznické karty) 10,- Kč, ostatní 20,- Kč 

Trasy 25, 33 a 52 km: děti do 15-ti let, členové KČT, senioři 25,- Kč, dospělí 35,- Kč.                  

 
Trasy:  11 km (Na Skalce – Stupice – Koloděje) 

  25 km (Na Skalce – Stupice – Královice – Uhříněves – Koloděje)  

33 km (Na Skalce – Stupice – Královice – Kolovraty – Uhříněves – Koloděje)  

52 km (Na Skalce – Stupice – Královice – Křenice – Nedvězí – Radošovice – Mukařov – 

Říčany – Kolovraty – Uhříněves – Koloděje) 

 
Cíl:  Praha 21 – Újezd nad Lesy (Restaurace Na Blatově)  11:00 - 20:00 

 
V cíli pochodu od 14:00 do cca 16:00 bude s hostem JUDr. Michalem Dlouhým probíhat beseda             

o četnících a Četnických humoreskách, která bude zakončena autogramiádou s možností 

zakoupení jeho knižní tvorby a osobní turist. vizitky s razítkem a podpisem. 

 

Odměna a suvenýry:  

 pamět. list a razítka (pochodu, razítka Prahou turistickou, razítko IVV a Dvoustovky a 

nového vrcholu!), pro dlouhé trasy ještě speciální medaile pochodu. Ke koupi další 

turist. suvenýry (např. tur. známka a nálepka pochodu, reflex. věci, atd.).  

  
Další informace:  

  V cíli pochodu bude opět losování o zajímavé ceny a  budou připraveny odměny pro 

nejstaršího a nejmladšího účastníka. Na trase 52 km se bude soutěžit o odměny pro 3 

nejrychlejší ženy a muže. Na trase 25, 33 a 52 km bude tajná kontrola 

s občerstvením. Každý startuje na vlast. nebezpečí, děti jen v doprovodu dospělého.  

 Trasy jsou na turistické mapě KČT c. 37 Okolí Prahy – východ 1:50 000.  

 

Kontakt:  Ing. Klára Zezulová, mobil 732 384 543, e-mail: zezulova@kct.cz 

       
Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu ☺ 

   

Naši partneři: 

       

MČ PRAHA 21                                  

 

                      

CVIČENÍ PRO KARDIAKY S PRVKY JÓGY 

a trénování paměti 

      Tělocvična v Masarykově základní škole –  

             začíná v pondělí 8. ledna 2018 v 18 hod. do 28. 5., tj. 20x 

      Tělocvična ve škole v Polesné ul.- 

             začíná ve středu 3. ledna 2018 v 16 hod. do 30. 5., tj. 22x 

                Přihlásit se můžete přímo v tělocvičnách! 

          Trénování paměti vždy 2. pondělí v měsíci,  

          začínáme 15. ledna ve 14 hod. na MÚ 
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Ve středu 6. 12. jsme převzali štafetu 
organizace obvodního kola v  háze-
né pro Prahu 9 a 14. Sešlo se 8  žá-
kovských  týmů - čtyři  v kategorii 
mladších a čtyři v kategorii starších 
chlapců.  Turnaj proběhl systémem 
vzájemných utkání a bitva to byla 
mnohdy až do poslední minuty. Úro-
veň soutěže byla velmi vysoká - pře-
devším díky tomu, že většina chlapců 
se věnuje házené i ve svém volném 
čase.  Žáci z naší školy navštěvují 
oddíl házené v Úvalech, kde se jim 
věnují zkušení trenéři pod vedením 
p. Drába. Právě jemu a jeho starším 
svěřencům patří rovněž velký dík 
za pomoc s přípravou a  organizací.  
Soutěž byla napínavá až do samé-
ho konce. Ve finále na stupni vítězů 
skončilo v mladších žácích družstvo 
Masarykovy ZŠ Klánovice a ve star-
ších pak obhájilo prvenství družstvo 

Plavecko-běžecký pohár má za sebou polovinu

Nová sezóna v Danceportu

Školní házená

Čtvrtým kolem se 9. 12. uzavřela prv-
ní polovina letošního seriálu Plavec-
ko – běžeckého poháru. Tentokrát se 
pořadatelství zhostila Praha 6, a  tak 
jsme z Újezda museli vyrážet už po 
šesté hodině. Plavecká část se ko-
nala v bazéně na Strahově a poté co 
závodníci doplavali, čekal na ně běh 
ve vedlejší nafukovací hale. Náročně 
připravená běžecká trať potrápila ne-
jednoho z účastníků. Naši závodníci 
ale podali stejně jako v předešlých 
kolech skvělé výkony. Nejúspěšnější 
byla Anička Vosecká na místě prvním 
a bronzovou medaili přivezl Jáchym 
Burian. V první desítce se pak umís-
tili Tomáš Tříska, Jirka Hájek a  Kris-
týna Uličná.  Vyrovnanými výsledky 

naší školy. Ti, co dosáhli na stupně 
vítězů, si odnesli medaile a pamětní 
pohár. Všem děkujeme za reprezen-
taci školy a blahopřejeme.
Ani dívky se nenechaly ve svých spor-
tovních výkonech zahanbit. Týden 
po házenkářském klání 11. 12. si po-
rovnaly své síly v turnaji ve vybíjené 
pro dívky 6. – 9. tříd. I zde měla každá 

třída své zastoupení a po urputných 
bojích na stupeň nejvyšší dosáhla 
v kategorii 6. a 7. tříd děvčata ze 7. A. 
Mezi staršími dívkami byly nejúspěš-
nější žákyně 8. B a C. I děvčatům patří 
poděkování a gratulace.

Marie Hlaváčková,
Masarykova ZŠ

V lednu a v únoru začne další sezóna ve studiu Danceport, 
ve které nebudou chybět kurzy pro děti a mládež, cvičení pro 
ženy, taneční pro dospělé nebo mládež a kurz angličtiny.

Připravujeme i nejrůznější workshopy a akce. Tou největší 
bude představení v Salesiánském divadle, kde zatančí všich-
ni naši tanečníci spolu s lektory a předvedou své nové cho-
reografie, formace a sestavy.

 Více informací o všem, co se v Danceportu děje, naleznete 
na webu www.danceport.cz.

Karolína Venkrbcová

SPORT

ve všech kategoriích jsme dosáhli 
na 3. místo v tomto kole a potvrdili 
jsme tak i stejnou pozici v celkovém 
hodnocení. Nejlepší tři v každé ka-
tegorii jako tradičně obdrželi diplom 
a medaili, pro všechny účastníky pak 
byly připraveny památeční klíčenky, 
tombola a drobné občerstvení, které 
dostali závodníci po svém běžeckém 
výkonu. Plavecko - běžecký pohár 
patří k velmi vydařeným závodům, 
kombinace běhu a plavání je pro děti 
velmi atraktivní a na jeho startu stojí 
stále větší počet účastníků. Výborné 
výsledky našich dětí jsou ale zárukou, 
že v silné konkurenci obstojí i v jarní 
části, která začne v dubnu.

Radka Kohoutová, 
Masarykova ZŠ



I loni se v pátek 17. listopadu setkalo pět 
smíšených volejbalových družstev (čtyři 
muži + dvě ženy) pod vysokou sítí v tělo-
cvičně MZŠ v Polesné ulici, aby si změřily 
své síly. Barvy „domácích“ hájily dva týmy 
hrající Amatérskou volejbalovou ligu a to 
„Sirda a jeho parta“ a „Votvíráci“.  Pětici 
účastníků doplnila amatérská družstva 
„HPPJ“, „Boříci“ a „Pomalý šípy“. I letošní 
turnaj byl až překvapivě vyrovnaný, pou-

ze vítězné družstvo HPPJ neztratilo ani 
set.  
O pořadatelství turnaje se jako každoroč-
ně v tělocvičně MZŠ v Polesné postaral 
oddíl volejbalu SK JOKY.
Konečné letošní umístění:
1. HPPJ (vloni pod jménem Santa Tranta 

2. místo)
2. Pomalý šípy (vloni 4. místo)

3. Votvíráci (vloni 1. místo)
4. Sirda a jeho parta (vloni 5. místo)
5. Boříci (vloni 3. místo)
Činnost oddílu SK JOKY – oddíl volejbalu 
je finančně podporována v rámci Granto-
vého systému MČ Praha 21. 
Více informací poskytne Petr Plzenský,
 tel. 732 954 394, plzenksyp@seznam.cz.

Petr Plzenský
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Kangsim potvrdil roli favorita
Abychom Vás mohli informovat o všem, co se v Kangsimu 
událo nebo se chystá, potřebovali bychom někdy i celý 
zpravodaj. Proto se tentokrát vrátíme k říjnovým turna-
jům, jenž si rozhodně zaslouží zmínit.  
7. října se Kangsim vydal do Hradce Králové na Sokol Cup, 
turnaj v kyorugi (boji). Konkurence zde byla veliká. Turna-
je se účastnilo dalších třináct týmů nejen z České republi-
ky, ale i ze sousedních zemí. 

Volejbalový turnaj 17. listopadu

Na turnaji se dařilo hlavně našim mladším zápasníkům, 
pro některé z nich to byla dokonce premiéra. Rádi bychom 
vyzdvihli výkon Ádi Kovářové, který byl podpořen její bo-
jovností. Na turnaj vyjelo celkem 28 zápasníků, z  nichž 
24 si vybojovalo cenné kovy. S celkovou bilancí 9 zlatých, 
7 stříbrných a 8 bronzových medailí jsme se umístili na 
ce kovém třetím místě. 
Následující sobotu 14. října jsme vyjeli taktéž do Hradce, 
ale nad Moravicí, na první český turnaj v sestavách v tom-
to školním roce a to s rekordním počtem závodníků – 37. 
Prezentovali jsme se nejen skvělými výkony od počátku 
až do konce turnaje, ale hlavně silným týmovým duchem, 
jenž byl vidět na tatami i mimo něj.
Celkem jsme si do Újezda přivezli 31 medailí – 12 zlatých, 
11 stříbrných, a 10 bronzových a to ze všech různých 
věkových i páskových kategorií. Ustáli jsme roli favorita 
a v týmové soutěži obhájili prvenství. 
Rádi bychom vyzdvihli výkony Adama Latty a Roderika 
Pechra. Přesto, že to byl pro ně teprve druhý turnaj, doká-
zali porazit všechny soupeře i nervozitu a vybojovat první 
místo v jednotlivcích. K tomu navíc přidali další medailová 
umístění ve trojicích.
Všem závodníkům gratulujeme a těšíme se na další úspě-
chy. Poděkování patří i MČ Praha 21 za finanční podporu 
v rámci jejího grantového systému. 

Barbora Bíbová



V Kolodějích vznikla sousedská lavička s knihovnič-
kou. Jak dílo vznikalo? Snahou bylo zpříjemnit čas 
při čekání na autobus a současně vytvořit zábavné 
místo pro setkávání s prvky jedinečnosti a hravosti. 
Inspirací byly nevšední představy dětí a veřejnosti 
o malé knihovně a pohodlné lavičce. Naše vize jsme 
konzultovali i s výtvarníkem Jaroslavem E. Dvořákem, 
autorem Trojmezní brány v parku Skála. A myšlenky 
začaly mít konkrétní podobu: Atmosféra parčíku díky 
japonským třešním vyvolává dojem sadu. Symbolem 

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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Koloděje

Sousedská lavička

sadu je žebřík, v našem pojetí ve tvaru 
písmene A, prvního písmene abecedy 
a zároveň prvního písmene slova auto-
bus. „A“ připomínající střechu, pod kte-
rou jsou ukryté knihy, se stalo i logem 
projektu Zastávka i pro knihy. Všechny 
tyto nápady umělecky zpracovala vý-
tvarnice Lenka Klodová z tvůrčí dílny 
Strašné dítě. 
Knihovna je již zaplněna knihami! Stačí 
si vybrat. Lavičku můžete využít i ke zná-
mým stolním hrám (Člověče nezlob se!, 
Mlýn, Dáma, Halma). Opěradlo lavičky je 
použito coby směrovník nejbližších 
Knihu do miniknihovny můžete darovat, 
půjčit si nebo vyměnit za jinou.  Dobrým 
nápadům se meze nekladou, možné je 
umístit i CD či časopisy a další drobnosti 
vhodné ke sdílení. Třeba i kešku. O co 
však prosíme všechny uživatele? Knihy 
si zaslouží slušné zacházení, přinesené 
knihy nebo hrací figurky neponechávej-
te mimo prostor knihovničky, zavírejte 
vždy její dvířka a dbejte na čistotu v okolí 
lavičky. Vaše podněty k provozu minik-
nihovničky přivítáme na emailu: zazit-
spolu.spolek@gmail.com, nebo na tel. 
čísle 603 487 591 (lze i jako SMS či MMS). 
Za tým Zažít SPOLU

Martin Vlček, Darina Vlčková, 
Lada Husová, Václav Husa, J. E. Dvořák 



VÝSTAVA MĚSÍCE
ŽIVOT A DOBA SPISOVATELE 
KARLA ČAPKA 
Zveme Vás na putovní výstavu, kde 
se seznámíte s osobností Karla Čapka 
v mnoha rovinách – nejen v těch často 
citovaných, ale i v dalších, méně ofici-
álních, a to jednoduchou a přitažlivou 
formou. Scénář výstavy vytvořil Památ-
ník Karla Čapka, grafické řešení Pavel 
Bosák. 

PŘEDNÁŠKA
9. 1. úterý, 19:30
Další z cyklu přednášek Vlasty Červa.

KINO
10. 1. středa, 20:00 
KVARTETO
Trable nesourodého kvarteta v druhém 
režijním počinu M. Krobota. ČR / 2017 
/ komedie / 93 min. Režie: M. Krobot 
Hrají: B.Poláková, J. Plesl, L. Melník, 
Z.  Julina, L. Krobotová. Vstupné: 130 / 
110 Kč

KONCERT 
11. 1. 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
14. 1. neděle, 16:00
ČERTOVINY
Pohádka Z. Trošky. 
ČR / 2018 / pohádka

FILMOVÝ KLUB
15. 1. pondělí, 20:00 
Členové Filmklubu si mohou vybrat 
mezi 
A, CUKRÁŘ nebo 
B, ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA

KINO 
17. 1. středa, 20:00
BORG / McENROE
Legendární souboj mezi legendárními 
tenisty. Švédsko, Dánsko, Finsko / 2017 
/ drama, životopisný, sportovní / 90 min

HOST BESEDY
19. 1. pátek 19:30
JAROSLAV DUŠEK - PODRUHÉ: 
OTEVŘENÉ SETKÁNÍ 
V KLÁNOVICÍCH
Výjimečný večer s výjimečným člově-
kem Jaroslavem Duškem ve prospěch 
akce Sochání pro Hedviku. Výtěžek 
z akce bude věnován na vzpomínkové 
sochařské objekty v Klánovicích. 

DIVADLO PRO DĚTI
21. 1. neděle, 16:00 
a 22. 1. pondělí, 10:00
MALÁ ETIKETA  
Jana Rychterová a Hanka Strnadová 
v pořadu, který vtipnou formou přiblíží 
základy společenského chování - po-
dávání ruky, zdravení, chování u stolu, 
v divadle i v tramvaji a neopomene ani 
nošení čepice či žvýkání ve společnosti.

KINO
22. 1. pondělí, 20:00 
ŠPINDL 

Horská zimní komedie z prostředí 
Špindlerova mlýna. ČR / 2017 / komedie 
/ 98 min

KONCERT
24. 1. STŘEDA, 19:00 
IVO KAHÁNEK V BESEDĚ
Benefiční koncert na podporu Nadač-
ního fondu Harmonie. Vystoupí klavírní 
virtuos Ivo Kahánek, který je považován 
za nejlepšího současného českého pia-
nistu. V programu večera také vystoupí 
dětský smyčcový Orchestr NF Harmo-
nie, dětí ze ZŠ Kořenského v Praze 5 
a ZŚ v Klánovicích. 

KINO
25. 1. čtvrtek, 20:00 
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ 
VĚCI
Film podle stejnojmenné knižní předlo-
hy H. Pavlowské. ČR / 2018 / komedieč

KINO
29. 1. čtvrtek, 20:00 
KOLO ZÁZRAKŮ
Film W. Allena odehrávající se na Coney 
Islandu v 50. letech. USA / 2017 / drama 
/ 101 min / s českými titulky

KURZY
19. 12. úterý, 19:00 
SOCIAL CLUB 
- poklábosení v angličtině 
Vstupné: Předplatné do konce ledna 
2018 je 400 / 1x měsíčně. Jednorázové 
vstupné: 130 Kč 

ZÁZNAM Z DIVADELNÍHO 
PŘEDSTAVENÍ
31. 1. středa, 20:00 
OVČÁČEK MILÁČEK
Záznam druhého nekorektního kabare-
tu Městského divadla Zlín. Se svou po-
litickou satirou Zlíňáci tentokrát citelně 
přitvrzují. Děj umístil autor a režisér 
Petr Michálek do  blízké budoucnosti, 
a sice do období vrcholící prezidentské 
kampaně v ČR zkraje roku 2018. 

BĚH S BESEDOU 
Sledujte naše webové stránky

KULTURA
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PROGRAM leden 2018

Změna programu je vyhrazena
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061,  
e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KAVÁRNA Beseda Café je otevřena 
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

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.

http://www.kcnovabeseda.cz/
mailto:info@kcnovabeseda.cz


e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671

*Uvedené ceny s DPHwww.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET  

NOVÉ GENERACE NGA od 399,- Kč*

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí, 
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím, 
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými 
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v 
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také 
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY. 
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet 
kvalitní produkt, ten my máme. 

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,  
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

NGA (new gneration access) - přístup k internetu pomocí moderních technologií  
s nízkou agregací, vysokou dostupností služby a nízkým poměrem stahovaní a nahrávání dat.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU  
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.  
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky. 



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

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,

Praha 9 – Újezd n.L.

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

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

cena 8.400.000,-Kč

PRODEJ – novostavba RD 6+kk/G,
podlahová plocha 240 m2, pozemek 516 m2,

Rápošovská ul., P9 – Újezd n/L

PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umě-
lecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

P r o d á n o

cena 10.490.000,-Kč

PRODEJ–podsklepenýRDsvyužitímpropodnikání
i bydlení, podlahová plocha 317, pozemek 611m2,

Velebnéhoul., Praha 9 –Újezd n.L.

Poslední stavební
pozemky v projektu

v Kolodějích:
www.kolodeje-pozemky.cz

cena 13.490.000,-Kč

cena 3.980.000,-Kč


