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Milí sousedé,

máme tu další měsíc, který nám přinesl mnoho 
zajímavého. Především bych Vás rád všechny uklidnil, 
že se nám podařilo zásobit naši MČ prostředky pro 
boj s COVID19. Osobně si myslím, že již bylo dost 
vytváření různých scénářů, počítání nakažených 
a senzací v  médiích ohledně případných mrtvých. 
Odmítám neustálé strašení veřejnosti v této věci. 
Samozřejmě nelze ignorovat, že se kolem nás něco 

odehrává, ale je třeba žít a fungovat dále, bez paralýzy strachem a vytváření 
paniky. V rámci krizového řízení jsme zajistili maximum možného od 
dezinfekce, ochranných roušek, po štíty pro naše zdravotníky. Jsme 
připraveni Vám pomoci a tuto pro nás všechny novou a zároveň smutnou 
epizodu v našich životech překonat. Jsme tu pro Vás, neváhejte se na nás 
obracet, pomůžeme Vám. Rada MČ projednala první z řady adresných 
pomocí v této složité situaci a schválila jasnou a naprosto přirozenou 
pomoc pro podnikatele v prostorech, které si od naší MČ pronajímají. Stejně 
tak jsme připraveni pomoci všem, kteří se na nás obrátí. Jsem rád, jaký tým 
na Úřadě MČ máme. Tímto bych rád všem poděkoval a vyjádřil obdiv, jak 
situaci zvládají. Je mi ctí být starostou v týmu lidí, kteří právě v této době 
dokazují své kvality a profesionalitu. Díky Vám všem, máte můj respekt.
I přes současnou situaci jedeme dál a život na úřadě, ani v Újezdě, se 
nezastavil. A ani nesmí.
Důkazem nechť je výsledek řízení na pronájem našich tenisových kurtů. Rada 
MČ rozhodla o novém nájemci, který podal nejlepší nabídku na dlouhodobý 
pronájem kurtů u nás v Újezdě. Držím jim pěsti a budu rád, pokud kurty 
opět ožijí a široká veřejnost bude mít možnost si jít zahrát. Již první kroky 
dokazují, že to byla správná volba. Těším se, až se společně setkáme na 
nějakém turnaji, který ve spolupráci s TK TOLA uspořádáme. Věřím, že i přes 
svůj náročný program si najdu čas odehrát pár dobrých míčů. Ostatně celý 
areál doznává změn a jsem rád, že nezůstane pouze u tenisových kurtů, ale 
vznikne zde centrum aktivního odpočinku.
Nebyl by to Újezd se svými fake news, abych nezaslechl různé fámy ohledně 
hřiště v Druhanické a budoucího uspořádání v místě. Uvnitř tohoto čísla 
naleznete bližší informace k této věci a již teď mohu slíbit, že v příštím čísle 
se mnou na toto téma vyjde rozhovor, který povede přímo člen redakční 
rady ÚZ. Naším cílem je řešení oblasti jako celku. Odmítám různá ad hoc 
řešení bez koncepce jen proto, že se dříve něco někde plánovalo. Nebojíme 
se pojmout věci v širším kontextu a máme k tomu i skvělý tým, který to 
dokáže.
Mrzí mě, že kvůli současné situaci nebylo prakticky možné uspořádat 
plánované akce, především však tradiční čarodějnice. Tak prostě, až bude 
svět zase v pořádku, to s plnou parádou oslavíme na některé z akcí, které 
pro Vás připravujeme. A ty čarodějnice si o to více vynahradíme příští rok.
Na závěr mého úvodníku mi dovolte, milí sousedé, popřát Vám všem pevné 
nervy s často nekvalitním televizním zpravodajstvím, které je plné senzací, 
strašení a mnohdy nekompetentních vyjádření. A zároveň mi dovolte Vám 
připomenout, že jsme tu pro Vás. Žádný Újezďák na to nezůstane sám, o to 
se postarám. Víte, kde mě najdete… 

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Rada MČ Praha 21 schválila přijetí do-
tace na výstavbu nové budovy Mateř-
ské školky Sluníčko ve výši 10 mil. Kč. 
Díky nové budově získá základní ško-
la zpět své původní prostory, které 
vzhledem k vývoji demografické si-
tuace akutně potřebuje. Aktuálně se 
zpracovává projektová dokumentace 
školky. Ta bude umístěna na pozem-
ku školy, a to na místě zahrady školky. 
Zároveň jsme schválili přijetí dotace 
na opatření v souvislosti s šířením no-
vého koronaviru ve výši 3,3 mil. Kč. 
Rada také schválila prodloužení ná-
jemní smlouvy na detašované praco-
viště Mateřské školky Sedmikráska 
o další 2 roky, tedy do 30. 6. 2022. Bu-
dova slouží pro nejmladší děti školky. 
Návrh na prodloužení projednala i ko-
mise vzdělání a výchovy, která dopo-
ručila tuto smlouvu prodloužit.  
Městská část se také připojila do sys-
tému Mobilního rozhlasu. Chtěli jsme, 
aby se aktuální a důležité informace 
dostaly co nejdříve k široké veřejnosti 
nejen přes web nebo facebook. Stačí, 
se zaregistrovat na webu mobilniroz-
hlas.cz nebo přes aplikaci v mobilních 
telefonech. Po  provedené registraci 
vám budou chodit aktuální informace. 
Na konci března skončila nájemní 
smlouva na pozemky, kde jsou teniso-
vá hřiště, proto bylo vyhlášeno výběro-
vé řízení na další pronájem. Do výbě-
rového řízení byly podány dvě nabídky 
a vítěznou se stala firma TK Tola, která 
otevře tenisové kurty od 1. 5. 2020. 
Jsme rádi, že v dnešní době, kdy je vět-
šina sportovišť zavřená, můžeme vyu-
žít alespoň tenisové kurty. 
V této nelehké době se rada rozhodla 
pomoci nájemcům v nemovitostech, 
vlastněných MČ PRAHA 21, kteří byli 
nuceni zavřít své provozovny z důvo-
du pandemie. Živnostníkům tak bylo 
schváleno odpuštění nájemného za 
duben a květen. Těm, kteří nebyli nu-
ceni zavřít své provozovny, ale provoz 
částečně omezili, bylo za duben a kvě-
ten sníženo nájemné o 40 %.  
Závěrem nám dovolte, abychom po-
děkovali všem, kteří jakkoli přispěli 
k ulehčení celé situace, ať už jde o za-
městnance úřadu, paní učitelky, které 
hledají možnosti, jak pomáhat s do-
mácí výukou, dobrovolníky i celý ko-
lektiv MŠ Sedmikráska, který pomohl 
otevřít dětskou skupinu pro pracovní-
ky v první linii.  Děkujeme

Rada MČ Praha 21
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Milí občané, chtěla bych vám napsat aktuality o provozu úřadu. Ale než ÚZ 
vyjde, může to být zase všechno jinak. Doporučuji sledovat naše webové 
stránky nebo profil MČ Praha 21 na Facebooku, kde se snažíme bezod-
kladně informovat o všech změnách. V krizovém štábu sledujeme všechna 
nařízení vlády i ministerstev. Byť jsou pro nás někdy neuchopitelná nebo 
v našich podmínkách těžko realizovatelná, snažíme se je plnit.
Po celý duben byli úředníci rozděleni na dvě směny, aby se minimalizovalo 
riziko ohrožení chodu městské části nebo úřad dokonce nemusel zavřít. 
Toto opatření nám doporučila ministerstva zdravotnictví i vnitra a je pro 
nás organizačně náročné, protože práce nám neubyla. Na některých od-
borech naopak práce s nouzovým stavem přibyla. 
Po polovině dubna jsme se vrátili k normálním úředním hodinám. Z tech-
nických důvodů jsme zatím museli ponechat úřední hodiny v úterý, čtvrtek 
a pátek na objednání. Abychom ochránili naše zaměstnance i příchozí kli-
enty, postavili jsme si „letní“ kanceláře na dvoře úřadu, kde odbavujeme 
všechny agendy, které to umožňují. Reakce od vás jsou veskrze pozitivní 
a jsme rádi, že tato opatření chápete.
Dovolte mi poděkovat našim krizovým pracovníkům a všem úředníkům, 
ale i dobrovolníkům, kteří pomáhají. Děkuji vám všem za to, že chápete, že 
ani pro úřad to není jednoduchá situace. Děláme vše, co je v našich silách, 
abychom situaci v Újezdě ustáli bez ztráty kytičky a udrželi pro vás úřad 
i náš Újezd v chodu.

Šárka Zátková, 
tajemnice 

Úřad zřídil „letní“ kanceláře

Rada MČ Praha 21 se rozhodla pomoci našim podnikatelům a živnost-
níkům. Schválila odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostorů 
ve správě naší městské části, kteří byli postiženi krizovými opatřeními, 
a to za měsíce duben a květen.
Prominuty jsou platby nájemného, které jsou spojeny s užíváním pro-
najatého prostoru. Rozhodnutí se týká podnikatelů, kteří podnikají 
a nabízí své služby občanům Prahy 21 a přímo provozují svou činnost 
v pronajatých prostorách, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 21. Rada 
se k tomuto kroku rozhodla s ohledem na nařízení vlády z 14. března 
2020, kdy v rámci krizového řízení vstoupil v platnost zákaz provozování 
činnosti podnikatelů.
Dále rada rozhodla o snížení nájmu lékařům ve zdravotním středisku 
Rohožník o 40 %. Jedná se o lékaře, kteří přímo provozují praxi v prona-
jatých prostorách a mají smlouvu s MČ Praha 21.  
Jde o konkrétní pomoc všem živnostníkům a podnikatelům, kteří jsou 
postiženi situací způsobenou koronavirem. Musíme dělat vše pro-
to, abychom jim situaci ulehčili  . Uvědomujeme si naléhavost situace 
a jsme dále připraveni pomáhat vám všem, kteří se do podobné situace 
dostanete.

Zdeněk Růžička,
místostarosta

Odpuštění nájmu podnikatelům

Vzhledem k vývoji aktuální pandemie koronaviru a důsledků, které jsou 
s ní spojené, musíme bohužel oznámit, že neproběhne v plném rozsahu 
plánovaná akce k 75. výročí osvobození naší vlasti a s tím spojená výstava 
v Újezdském muzeu připomínající tuto událost. 
Vzpomínkové setkání proběhne pouze na místním hřbitově u pomníku 
padlých 5. 5. od 16 hod., kde uctíme památku položením věnce a proje-
vem pana plk. v. v. Ing. Jana Vondráčka.
Děkujeme všem za pochopení. 

O historii květnových dnů roku 1945 slovem i obrazem se dozvíte na str. 11-13. 

75. výročí osvobození:
místo akcí jen vzpomínka
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Vážení čtenáři,
vzhledem k mimořádným 
okolnostem v souvislosti 
s bojem proti koronaviru se 
naplánované společenské 
akce v průběhu května ne-
uskuteční. Týká se to obno-
vení tradice stavění májky 
(původně se akce měla ko-
nat 2. 5.) i oslav 75. výročí 
konce II. světové války, kte-
ré měly proběhnout 5.  5. 
Tvrdá vládní opatření se 
nicméně postupně začínají 
uvolňovat a k datu, kdy to-
to číslo ÚZ šlo do tiskárny, 
byly vyhlídky na společen-
ský život v Újezdě dobré. 
Sledujte, prosím, aktuali-
zovaný kalendář na webu 
www.praha21.cz.

Kalendárium na květen
Dopravní komise Rady MČ Praha 21 s přispěním dopravních odborníků hledá odpoví-
dající technická řešení, jak umožnit bezpečný a plynulý pohyb chodců i cyklistů v ob-
lasti hájenky. Jde o silnici podél lesa směrem k ul. Staroklánovické, která ústí na lesní 
asfaltovou cestu vedoucí do Úval.  Do definitivního vyřešení věci doporučujeme po-
hybovat se po turistických trasách vyznačených Klubem českých turistů – viz mapka.

Vladimíra Kozáková,
odbor živ. prostředí a dopravy

Lesem od nádraží

MČ Praha 21 plánuje nabídnout kompostéry pro své občany 
zdarma. Chceme tím přispět k efektivnímu využívání biood-
padu především ze zahrad. 
Dotazy směřujte na email: kompostery@praha21.cz. V rám-
ci zjištění zájmu je připravena jednoduchá anketa, kterou 
můžete vyplnit na podatelně úřadu nebo vytisknout z webu 
www.praha21.cz. Vyplněnou anketu je potřeba do 22. 5. ode-
vzdat na Úřad MČ Praha 21 (schránka u vchodu) nebo zaslat 
na uvedený email. Pro občany budou kompostéry zdarma 
– 85% je hrazeno z dotace a Ministerstva životního prostře-
dí, 15% z  prostředků naší MČ. Odhadujeme, že kompostéry 
budou v  případě schválení dotace k dispozici na jaře/ v létě 
2021. Kompostér by musel být umístěn na pozemku v katastru 
Újezda n. L. Bude zapůjčen na 5 let a poté bezplatně převeden.
Je možnost pořídit i komunitní kompostéry k bytovým do-
mům. Je však potřeba, aby se přihlásila osoba, která by měla 
zájem na tento kompostér dohlížet, zejména co do vhodné-
ho obsahu (kuchyňský odpad je třeba doplňovat např. štěp-
kou nebo platy od vajec). Komunitní kompostéry mohou být 
uzamykatelné, sdílené určitou skupinou osob a zůstávaly by 
v majetku MČ.
O výhodách kompostování asi není nikoho potřeba dlouze 
přesvědčovat – využitelný odpad se zbytečně neodváží se 
směsným odpadem a navíc získáte kvalitní zeminu. Při správ-
ném používání nevzniká zápach.

Hana Pelčáková 
Jitka Carbolová

Máte zájem 
o kompostéry?

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21

MČ PRAHA 21MČ PRAHA 21

Z důvodu 
neuskutečnění akce Den 

matek pro seniory bychom rádi 
alespoň touto cestou popřáli za 

všem maminkám hodně štěstí a zdraví!

Odbor občansko správní 
a Odbor sociálních věcí



Jak dál s pozemky na Blatově
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Městská část vyhrála soudní spor 
o  využití pozemku na rohu Dru-
hanická a Oplanská. Nyní jedná 
o koncepčním řešení celého území.
Roky táhnoucí se spor o využití po-
zemků parc. č. 537/322 a 537/363 
na  Blatově, na nichž městská část 
chtěla před lety vybudovat dětské hři-
ště, je u konce. Nejvyšší správní soud 
vydal závěrečné stanovisko ve pro-
spěch městské části a nelze proti ně-
mu podat žádný opravný prostředek. 
Pro městskou část toto rozhodnutí 
představuje dvě věci – jednak ji soud-
ní spor coby vítěznou stranu nepřišel 
na žádné peníze, jednak se může vrá-
tit ke svému původnímu záměru.
„Doba však pokročila. Celé území 
je třeba řešit a vyřešit koncepčně, 
komplexně, s dopravní provázaností, 
i  s  ohledem na možné budoucí po-
třeby a demografický vývoj. Bez jasné 
dohody s protistranou to v žádném 
případě nepůjde,“ říká starosta Milan 
Samec.
Slova starosty potvrzuje už pouhý 
náhled na vlastnické poměry v území 
(viz obrázek dole na této straně.) Ja-
kékoliv stavební úpravy a změny ne-
jsou možné bez souhlasu sousedního 

vlastníka, jímž je právě společnost 
Spirit Finance a. s. 
„Rozumnější cestou je dohoda, kte-
rou preferuji. Ta totiž bude pro měst-
skou část znamenat nejen získání 
většího a komplexnějšího pozemku 
a urbanistické scelení území, ale i vy-

řešení dopravní propustnosti úze-
mí,“ vysvětluje starosta a dodává, že 
v  rámci komplexního řešení území 
budou řešeny i dvě velké plochy mezi 
ulicemi Dražická a Donínská, na nichž 
je podle územního plánu funkční vyu-
žití „zeleň městská a krajinná“.

Stávající situace. Modře jsou zakresleny pozemky hl. m. Prahy, s nimiž naše městská část hospodaří, červeně pozem-
ky společnosti Spirit Finance. Zelené plochy ZMK (zeleň městská a krajinná) patří různým soukromým vlastníkům.
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Území po navrhované změně. Městská část by získala modře vyznačený pozemek vpravo. 

Dohoda
V čem by tedy měla spočívat dohoda 
městské části se společností Spirit Fi-
nance? Změna je zřejmá z druhého 
obrázku. Městská část se společností 
smění pozemky, které se staly před-
mětem původního soudního sporu. 
Směnou získá na opačné straně úze-
mí při ulici Rápošovská, komplexní 
blok pozemků. Ten bude navíc v sou-
hrnu větší o 1130 m2. V rámci těchto 
pozemků vznikne komunikace, která 
spojí jižní část se severní. „Nesmíme 
zapomenout na to, že přilehlé komu-
nikace jsou ve velké míře v rukou sou-
kromého vlastníka, což může situaci 
komplikovat, a bez řádné dohody by 
propojení nebylo možné realizovat,“ 
upřesňuje starosta.
Městskou část nyní čekají jednání ve-
doucí ke konkrétní dohodě se Spirit 
Finance a k navazující směně. Poté 
budou řešena jednotlivá území. 
Po uzavření plánované dohody 
o směně pozemků a řešení území zís-
ká městská část do vlastnictví pozem-
ky, které by bylo možné využít jako ví-
cegenerační sdílenou plochu. Plocha 
je veliká, takže by byla škoda počítat 
jen s dalším dětským hřištěm. „Osob-

Varianta 1 – současný stav se zachováním dětského hřiště, bez dohody se 
sousedním vlastníkem
• pozemek o velikosti 3254 m2, umístěný mezi pozemky jiného vlastníka
• omezené možnosti stavebních úprav (bez dohody těžko realizovatelné)
• s ohledem na velikost menší variabilita využití
• bez zajištění dopravní prostupnosti územím (bez dohody nerealizova-

telné)
• bez vlivu na řešení koncepce celého území

Varianta 2 – dohoda a směna pozemků- Pozemek o velikosti 3254 m2, 
umístěný mezi pozemky jiného vlastníka

• větší pozemek o velikosti 4388,5 m2

• možnosti stavebních úprav dané dohodou
• větší variabilita využití s ohledem na velikost
• zajištění dopravní prostupnosti územím dohodou smluvních stran
• koncepční zpracování celého území
• možnost stavebních úprav s ohledem na budoucí demografický vývoj

ně mám představu o vícegeneračním 
propojení – od posezení, hřiště pro 
pétanque, workout pro seniory, přes 
prostor pro malé děti, až po parkour 
a snadno udržovatelné plochy pro 
mládež, které známe z dětství. Býva-
ly nejoblíbenější, protože si tam kluci 
mohli zakopat do míče nebo se dalo 
pinkat na zeď,“ uvažuje starosta.

Všechny pozemky v lokalitě jsou sta-
vební. Směna a scelení může mít pro 
městskou část v delší budoucnosti 
důležitý aspekt, a to při řešení pro-
blémů souvisejících s demografickým 
vývojem „Je třeba myslet koncepčně 
a s výhledem do budoucnosti. Víme, 
že bude narůstat jak množství dětí, 
tak seniorů,“ předesílá starosta.

Helena Šmídová



V poslední době nejen já dostávám časté dotazy, jak je to 
s kácením dřevin a odstraněním některých keřů. Kde a proč 
byly dřeviny Odborem životního prostředí a dopravy Úřadu 
MČ Praha 21 (OŽPD) pokáceny a jak budou nahrazeny? Káce-
ní stromů proběhlo v souladu se zákonem o ochraně přírody 
a krajiny (č. 114/1992 Sb.) v těchto lokalitách: 
Na Multifunkčním hřišti byly pokáceny dva stromy z důvodu 
velmi špatného stavu, a to na základě provedené kontroly. 
Dále sedm stromů z důvodu konkurování si se sousedními 
stromy, jeden keř a 4 stromy (u některých se jednalo o více-
kmeny), neboť došlo ke zhoršení jejich stavu po vichřici Sabi-
ne. Vše opět na základě kontroly. „Zhoršení stavu po vichřici“ 
jako důvod pro kácení přímo udává citovaný zákon. Náhradní 
výsadbou bude v této lokalitě asi pět stromů s menší koru-
nou a 2-3 stromy se střední nebo velkou korunou. Stromy 
kácené z důvodu konkurování si se sousedními stromy se 
nenahrazují. Měly k růstu málo místa, takže nová výsadba by 
byla kontraproduktivní.
U Blatovského rybníka byla pokácena jedna vrba se dvěma 
kmeny těsně vedle sebe, a to kvůli polámání koruny a dvěma 
podélným prasklinám ve kmeni následkem havárie po vich-
řici Julie. Dále jedna vrba ve velmi špatném zdravotním stavu 
(výskyt dřevokazných hub), 1 jasan s puklinou kmenu 5 m až 
do koruny: šlo o nestabilní strom. Dále byl ořezán a zmlazen 
přerostlý keř vrby, jehož silné větve rostly ze starého paře-
zu, a to v prudkém náklonu nad břeh rybníka. Pokáceny byly 
mladé topoly o průměru 0-10 cm, vysemeněné na koruně 
hráze jako prevence jejího narušení, dále dva zcela suché to-
poly u břehu potoka a dva topoly u břehu potoka, které si 
konkurovaly s dalšími kvalitnějšími dřevinami. Stejně jako na 
Multifunkčním hřišti šlo o kácení v souladu se zákonem. V té-
to lokalitě již byly některé výsadby provedeny, asi dva stromy 
se střední korunou lze ještě doplnit.
U Újezdského rybníka byly pokáceny dvě břízy kvůli zhor-
šení zdravotního stavu a statiky, polámání kosterních větví 
a praskliny v tlakovém větvení po vichřici Julie. I zde odkazuji 
na postup dle shora uvedeného zákona. V této lokalitě chce-
me jako náhradní výsadbu vysadit dva stromy.  
Kácelo se i mezi ulicí Hrádková a Holšická na pozemcích parc. 
č. 1900 a 1901, kde byl proveden bezpečnostní prořez vý-
chodního okraje pozemku. Šlo o dřeviny zasahující na sou-
sední pozemek, které ohrožovaly majetek souseda. Vykáceno 
bylo několika mladých dřevin u hranice a dále byl proveden 
bezpečnostní prořez korun a dřevin. Náhradní výsadbou bu-
dou dva stromy. 
Poslední lokalitou, kterou bych chtěla zmínit, je část aleje na 
Staroújezdské. Zde bylo odstraněno 11 lip a javorů z důvodu 
zástavby přilehlých pozemků (napojení pozemků na komuni-

kaci, zasíťování pozemků) prováděné stavební firmou. I zde 
probíhalo kácení v souladu se shora citovaným zákonem (§ 8, 
odst. 6 – kácení dřevin pro účely stavebního záměru). V této 
lokalitě budou pokácené stromy v plné míře nahrazeny dopl-
něním a rozšířením stávající aleje na Staroújezdské.
Bohužel dochází k dezinformacím a spekulacím, podle kte-
rých by se musel OŽPD nazývat odborem pro kácení dřevin. 
Nedochází ke kácení dřevin jen proto, že se tak „někdo roz-
hodl“, že se to „někomu nelíbí“. Vše se děje v souladu se záko-
nem, každé pokácení stromu musí mít závažný důvod a také 
musí být nahrazen novou výsadbou. Nezapomínejte na bez-
pečnost nás všech a hlavně dětí, které si chodí hrát na hřiště 
i k rybníkům.  Nikdo z těch, kdo se snaží zachránit nemocný 
či životu nebo majetku nebezpečný strom, nemá následně 
zodpovědnost za úraz nebo dokonce smrt toho, na koho 
může strom spadnout. Bez znaleckého posouzení odborníků 
nelze na pohled zjistit, že uvnitř kmene je strom nahnilý a ar-
gument, že „byla vichřice a ten strom nespadl, tedy proč ho 
kácet“, nemůže obstát, neboť se to může stát při další vichřici 
nebo může takový strom spadnout i bez dalšího vlivu a může 
způsobit škodu na zdraví či majetku.  Vícero kmenů jednoho 
stromu se pochopitelně rozrůstá do šířky a naklání na více 
stran, lze předpokládat, že se některý či více kmenů zlomí. 
Věřte, že OŽPD jedná a rozhoduje v souladu s platnými zá-
kony, na základě kontrol, případně dle znaleckých posudků. 
Postupuje zodpovědně a se snahou ochránit naše životní 
prostředí, vytvořit nový základ pro další generace omlazením 
stromů, odstraněním nemocných či konkurujících si stromů, 
novou výsadbou a zároveň ochránit bezpečnost nás všech. 
Toto je i cílem vedení našeho úřadu. A připomeňme si, že 
stejně jako stromy, rostliny, zvířata, i lidé umírají, pokud na-
stane jejich čas, zestárnou či jsou nemocní a uvolní tak místo 
svým nástupcům. Je to koloběh věčného života, kdy odchází 
to, co splnilo svůj účel, aby mohlo přijít něco nového, pokra-
čujícího. 

Hana Pelčáková,
radní pro životní prostředí

Jak je to s kácením
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Pronájem prostor ve zdravotním středisku
Městská část Praha 21 nabízí k  pronájmu prostor v  domě 
na adrese Živonínská 1630 - zdravotní středisko Rohožník. 
Prostory je možné využít nejen pro ordinace, ale i za účelem 
poskytování služeb, např. kosmetika, pedikúra, manikúra, 
masáže apod. Minim. nájemné 1 200 Kč/m2/rok, nájem 
na dobu určitou do 31. 12. 2021. 
V případě zájmu bližší informace na e-mailu 
jaroslava.bendova@praha21.cz, tel. 281 012 982.

INZERCE

Pronájem reklamní plochy
6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm 
(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm) 

umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300)
Doba určitá od 30 dní do 90 dní

nájemné na 30 dní bez DPH 600 Kč, 
nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč

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



• Café Útes nákup u okénka; možnost rezervace jídla; 
při odběru 5 jídel možnost dovozu 722 925 830 nebo 
776 564 168, www.cafeutes.cz

• Staročeská hospoda U Štrásků, jídlo do krabiček 
od 11-16 hod, tel. 602 132 170, www.ustrasku.cz

• Restaurace Na hřišti, Čentická 1470, výdej do kra-
biček, seniorům případně dovezou po dohodě, ob-
jednávky přijímají po-pá v době 9-10 hod. na tel. 
776 747 339. Nově také okénko po - ne 15–20 hod.

• Pizza Gogo, otevřeno od 11-20 hod. na tel. 
733 503 385, www.pizzagogo.cz

• Sushárna Újezd nad Lesy přijímají objednávky po-pá 
od 11-20 hod. na tel 725 830 383

• Pizza do krabice objednávky vydávají přes okénko 
po-pá 11-20 hod. a ne 15–20 hod. na tel. 606 198 648

• Restaurace na Blatově, Starokolínská 311, výdej 
do krabiček od 11-14 hod., objednávky 777 195 229

• Restaurace Krokodýl opět vydává přes okénko v do-
bě od 17-20, objednávky na tel. 775 248 650, nabídka 
na fb restaurace Krokodýl

• Cafe Galerie Zelený dům, zavřeno, ale přijímají ob-
jednávky na zákusky den předem, a to do 15 hod. na 
tel. 774 555 258

Podnikatelé a živnostníci, pokud máte zájem o uvedení 
v aktualizovaném seznamu na webu www.praha.21.cz, 
pište na podnikatel@praha21.cz.
Aktualizovaný seznam se vám zob-
razí po načtení tohoto QR kódu na 
vašem chytrém telefonu. 

Blahoslav Hruška

Harmonogram otevírání 
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TÉMA

Jak fungují restaurace

Restriktivní opatření přijatá v souvislosti s bojem 
proti pandemii koronaviru budou podle usnesení 
vlády postupně uvolňována takto: 

od 27. dubna 
Otevírají se všechny provozovny, které mají samo-
statný vchod a nejsou v obchodních centrech. Budou 
moci otevřít i posilovny nebo fitness centra, nebu-
de však možné využívat šatny nebo sprchy. Mohou se 
otevřít také knihovny.
Na bohoslužbách se bude moci scházet až třicet lidí.

od 11. května
Otevřít by se měly restaurace, bufety, hospody, vi-
notéky – zatím pouze venkovní prostory s prodejem 

přes okénko.
Opět se otevřou i kadeřnictví, manikúra, pedikúra,  
masérské služby nebo třeba solária.
Bohoslužeb se bude moci od 25. května účastnit až 
50 lidí.

od 25. května
Otevírají všechny restaurace, a to včetně vnitřních 
prostor. Prozatím ale není vyjasněno, zda hosté mezi 
sebou budou muset dodržovat odstupy nebo zda se 
i v restauracích budou muset nosit roušky.
Konat se mohou i společenské, sportovní a kulturní 
akce – počet osob bude upřesněn.
Budou v provozu ubytovací služby, otevřít mohou ta-
ké wellness centra.
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Stále slýchám nářky, jak je Újezd pouhou noclehárnou, kde 
se nikdo nepotkává a nesetkává. To za nás ale nikdo neudělá.  
Je to pouze v našich rukou. Obec či město od nepaměti žije 
díky obchodníkům, drobným živnostníkům, řemeslníkům, 
hospodám či kultuře. A je tomu tak i dnes. 
Že tu toho moc nemáme? Máme! Jen to začít využívat. 
Újezd má tu smůlu, že je příliš blízko Prahy. Ano, je to velký 
handicap. Mnoho z vás pracuje nebo studuje v metropo-
li, a proto ji využívá i pro nákupy, občerstvování i kulturu. 
Já, ačkoli Prahu miluji, velmi dobře vím, že ne vždy dokáže 
nabídnout to, co malé město či obec. Co by to mohlo být? 
Je tam přeci všechno, jak by mohla vesnice konkurovat? 
A přeci může… vstřícností v obchodech, ochotou, popoví-
dáním si s majiteli…
Do podnikání jde každý s nadšením a hlavou plnou ideálů.  
Život soukromníka je nelehký a každý se s tím potýkáme 
po svém. Ať už jde o permanentní nová nařízení, zákony, 
neochotu úředníků či koronavirovou krizi. Se vším se do-
kážeme poprat a znovu nastartovat. Co je ale nejhorší? 
Nezájem lidí. Je úplně jedno, zda jde o zájmové kroužky, 
prodej knih, nebo opravy čehokoli.
Je třeba si uvědomit, že pokud nebudou chodit lidé utrá-
cet své peníze v místě svého bydliště, postupně přijdeme 
o všechna místa k setkávání. Že je tady zelenina dražší než 
v  hypermarketu? Je třeba trochu počítat… čas a benzín, 
který do nákupního centra projedeme jistě vynahradí pár 
korun navíc v ceně banánů. A pak je tu ještě jedno počítá-
ní…Pokud půjdete nakoupit do toho „svého“ obchůdku, ne-
jenže vás prodavač pozdraví, velmi často osloví i jménem. 
A co zrovna nemá, to rád sežene a zařídí. Nebo bude vědět, 
kdo z jeho známých může pomoct. Poklábosíte o počasí, 

popřejete si pěkný den a odejdete příjemně naladěni. A milý 
živnostník bude mít zase o něco lepší den.
V malé obci máte celkem dobře i záruku kvality. Nejen v ob-
chodech, ale i u nejrůznějších služeb. Všichni totiž dobře víme, 
že špatná pověst se šíří rychlostí blesku, a tak si to povětšinou 
nikdo nedovolí. Firmy se zde příliš nestřídají, což je další záruka 
solidnosti. Pro maminky s dětmi platí, že nemusí s dětmi do 
klubů a kroužků složitě dojíždět a větší děti v klidu dorazí sami. 
Kdo chodil tancovat, nebo cvičit tam, kam teď začínají chodit 
jeho vlastní děti? Zná trenéry osobně, ví kde bydlí, možná jsou 
to sousedé…Můžeme lehce konkurovat anonymitě velkoměs-
ta. V tom na nás prostě nemá. Ale potřebujeme vaši pomoc. 
Až po skončení karantény konečně všichni vyrazíme na náku-
py a za zábavou, zkusme si promyslet kam půjdeme, kde a ko-
mu necháme své peníze. Jinak je lehce možné, že se časem 
z Újezda stane ta pověstná noclehárna.

Martina Schiffmannová

Újezd musí zůstat živou obcí

Věřím, že situace ohledně koronaviru se bude postupně zlepšo-
vat. I když uplynulý měsíc nebyl jednoduchý a všichni jsme se 
sžívali se všemi opatřeními, o to víc bylo pozitivní sledovat, kolik 
lidí se zapojilo do pomoci v této nelehké situaci. Odboru sociál-
ních věcí se začali hlásit dobrovolníci, a ten tak začal fungovat 
jako koordinační místo. Děkujeme všem, kteří na odbor nosili lát-
ky, tkalouny anebo pomáhali s šitím roušek, které tak mohly být 
rozdávány těm nejpotřebnějším. Aktuálně jsou neustále doplňo-
vány a pokud někomu chybí, může si je vyzvednout v obchodě 
Vitalen na křižovatce. 
Děkujeme i za tvorbu štítů, které putovaly zejména k lékařům, 
kteří do té doby bohužel zůstávali bez ochranných prostředků. 
Moc si vážím všech, kteří nabídli svou pomoc a ulehčují tak práci 
pečovatelské službě s nákupy potravin, léků nebo s potravino-
vou pomocí. Odbor navázal spolupráci s Potravinovou bankou 
a každý týden připravuje tašky, které předává potřebným rodi-
nám a seniorům.
Děkuji také za finanční podporu sociálně slabých rodin. Již v tu-
to chvíli máme dvě rodiny samoživitelek se svojí „sponzorkou“, 
která rodinám hradí obědy. Pokud i vy zvažujete nějakou formu 
pomoci a finančně by to pro vás bylo schůdné, můžete nás kon-
taktovat. Předesílám, že toto řešení bude v následujících týdnech 
a měsících velmi aktuální. 

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Roušky, štíty i pomoc sociálně slabým



Letos v květnu si připomínáme vý-
znamné 75. výročí konce 2. světové 
války. Podívejme se proto, jak byly 
události válečných let zaznamena-
né v újezdské kronice. 
Dne 23. září 1938 přichází do obce vy-
hláška o všeobecné mobilizaci čs. voj-
ska proti Hitlerovu Německu. Již hodinu 
po vyhlášení mobilizace se hlásí první 
záložníci s kufříkem v ruce na obecním 
úřadě. Těžko vylíčit, jaké strašné zkla-
mání a jakou bolest prožívají po Mni-
chovské zradě (29.září 1938), vracející 
se záložníci a s nimi i všichni naši obča-
né. Nálada v obci je tís-nivá, v předtuše 
ještě horších událostí.
A přichází jeden z nejčernějších dnů 
našich dějin, 15. březen 1939 a oku-
pace naší republiky.
Německé vojsko přijíždí do obce a je-
jich štáb se usídlí v sále restaurace 
„U Mrázů“ (dnes Polyfunkční dům na 
křižovatce), kde se mu hlásí předsta-
venstvo obce se starostou. Štáb po 
dvou hodinách odjíždí do Prahy. Ještě 
téhož dne jsou rozpuštěny všechny 
politické strany a většina spolků. 
1939
Ještě koncem roku jsou zavedeny po-
travinové lístky a poukázky na odběr 

textilu a obuvi. 
1940
Je zrušeno pouliční osvětlování, zave-
deno povinné zatemňování oken, čle-
nové zakázaného Sokola se tajně stý-
kají a rozšiřují ilegální časopis „V boj“. 
Místní organizace KSČ přechází do 
ilegality. 

1941
Občané se po návratu ze zaměstnání 
zdržují většinou doma, vzájemné styky 
jsou důvěrnější, všichni si uvědomují 
stoupající útlak i nebezpečí německé 
okupace. Poslouchá se zahraniční roz-
hlas z Londýna i Moskvy, i když za jeho 
poslech jsou tresty smrti.
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Újezd byl osvobozen nadvakrát

Momentka z Újezda z doby Pražského povstání. 

HISTORIE



1942
Po atentátu na R. Heydricha a vypá-
lení Lidic, je velkým štěstím, že v obci, 
kde žilo několik Němců nedošlo k ně-
jakému udání nebo zatýkání. V zimě je 
nedostatek uhlí.
1943
Z nařízení úřadů je zřízena CPO (Civil-
ní protiletecká ochrana), která kontro-
lovala opatření v každém domě. 
1944
Zásobování kolabuje a ceny potra-
vin na černém trhu stoupají o stov-
ky procent. Pracující bezdětné ženy 
v obci jsou z valné většiny převedeny 
na práci v pražských zbrojních továr-
nách. S  novým transportem odjíždí 
další naši občané na nucené práce do 
Německa, celkem to bylo již 9 chlap-
ců a 5 děvčat. V květnu se nastěhova-
lo do obecné školy německé vojsko 
v počtu 120 mužů a vyučuje se pouze 
jednou týdně v místních hostincích.
1945
Během okupace zahynulo v koncen-
tračních táborech 6 našich občanů. 
Trvá skutečnost, že po celou dobu 
války jsou občané Újezdu nad Lesy 
mezi sebou snášenliví a jednotní ve 
smýšlení proti okupantům. Chování 
českých úředníků, starosty, četnictva 
i obou farářů bylo vůči lidem upřím-
né a laskavé, všichni byli jedné mysli, 
i když se svým otevřeným vystupová-
ním vůči okupantům vystavovali ne-
bezpečí zatčení. Tolik kronikář.
Květnové události 
Začátkem roku se konají přípravy 
směřující k ozbrojenému povstá-
ní proti německé branné moci. Akci 
vedl a  styk Prahy se starostou Kyla-
rem zprostředkoval št. kpt. J. Vopa-
řil. Do  plánu byli zasvěceni ředitel 
měšťanské školy Josef Pekař a vrchní 
četnický strážmistr Václav Hajdinger. 
Protože souběžně se na akci připra-
vovala i skupina mladých, vedená 
Josefem Bergmanem a obě skupiny 
neměly žádný vzájemný styk, požádal 
starosta J. Bergmana, zda se jeho sku-
pina podřídí společnému vedení. Ten 
to slíbil a dohodu splnil.  
5. května již byly na mnohých do-
mech vyvěšeny československé vlaj-
ky. Velitel německé posádky ve škole 
vyhrožoval, střelbou na domy s vlaj-
kami, ale nakonec byl donucen ke 
kapitulaci a posádka byla internována 
v  Mrázově restauraci na křižovatce. 
Odzbrojeny byly i posádky vozidel při-
jíždějících od Úval a později i od Klá-
novic. Odpoledne byly již zataraseny 
všechny přístupové silnice do obce. 
V  noci z 5. na 6. května se budují 
mohutné záseky z  velkých dubů na 

státní silnici do Úval. Vzdor všem ak-
cím Klánovice a Úvaly kapitulují a jsou 
obsazeny jednotkami KG Reimann 
o  síle 27  pancéřů. Ty se spolu s pě-
ším vojskem dostávají až do prosto-
ru Květnice-Rohožník, kde při střelbě 
padlo 7 našich bojovníků a 4 byli těžce 
zraněni. Zbytek stráží se stáhl v noci 
do prostoru obce Křenice. Ještě večer 
6. května je Újezd obsazen němec-
kým vojskem v počtu asi 1200 mužů. 
Německé tanky projíždějí obcí a stří-
lejí na všechny strany. Němci hledají 
zbraně, ale žádné nenajdou. Vniknou 
na poštu, kde zastřelí listonoše Bou-
šeho a Moravanského a těžce zraní 
poštmistra K.  Dvořáka. 7. května je 
v obci vyhlášeno stanné právo se zá-
kazem vycházení od 18.00 do 6.00 
hod. Naše skupina bojovníků vítězí 
nad Němci v boji na okraji Křenice 
a po zprávě o přesunu Němců k Říča-
nům se stahuje do prostoru Babic.

8. května přichází zpráva o kapitu-
laci v Remeši a odpoledne německá 
posádka odjíždí z Újezda. 9. května 
se v obci tvoří tzv. „Revoluční garda“, 
později „Revoluční národní výbor“.
Do  Újezda se z Říčanska vrací naši 
bojovníci. A odpoledne, bouřlivě ví-
tána projíždí obcí Rudá armáda. Byly 
to těžké květnové dny, kdy viselo na 
vlásku bytí, či nebytí naší obce, vzpo-
meneme-li si na osud Lidic. Radost 
z vítězství nám kalila vzpomínka na 
mrtvé občany, kteří padli na prahu 
svobody. Jejich pohřeb se za vel-
ké účasti občanů konal 10.  května 
1945. Byli pohřbeni v čestných hro-
bech na našem a kolodějském hřbi-
tově.

Marie Tomaidesová,
kronikářka

Schematická mapa je dílem 
plk. v.v. Jana Vondráčka

12

Hroby padlých na újezdském hřbitově. 

Čestná stráž při odhalení pomníku padlým újezdským občanům. 
Foto ze srpna 1945.
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Pražské povstání, od něhož uplynulo 75 let, bylo dobou 
překotnou a nepřehlednou, a tak se nelze divit, že i pří-
běhy, které po něm zůstaly, jsou nedořečené. O dvou ta-
kových svědčí i dokumenty z pozůstalosti mého dědečka, 
MUDr. Blahoslava Hrušky (1901-1959), který býval v Újezdě 
lékařem. V budově školy ve Staroklánovické ulici zřídil obva-
ziště, kde ošetřil na třicet raněných. Poté, co Němci 7. květ-
na 1945 opět Újezd dobyli, byl zajat, pak ale uprchl a o dva 
dny později již pod jeho vedením újezdská škola fungovala 
jako pobočka nemocnice Na Bulovce. 
Do Újezda se dostalo také několik raněných vojáků Rudé ar-
mády. Důvod naznačuje pohled na mapu rozmístění vojsk 
v době Pražského povstání. Těsně na sever od silnice Pra-
ha-Kolín operovala skupina armád Střed pod velením Fer-
dinanda Schörnera, kolínská výpadovka byla místem bojů 
a Újezd ležel blíže ku Praze, kam se Němci marně probíjeli. 
4. ukrajinský front, který se do metropole od východu blížil, 
„své“ raněné bral s sebou a zanechával je tam, kde se o ně 
Češi postarali. 
Tak se zřejmě do Újezda dostal i jistý Nikolaj Ivanovič Pota-
pov, který mému dědovi napsal 9. srpna 1945 dopis. „Mno-
hokrát děkuji za tvoji milou a bratrskou pomoc naší Rudé 
armádě,“ píše se v listu. Podle přehybů papíru došel dopis 

v obálce, která se ale nezachovala. Těžko tedy vypátrat, od-
kud Potapov své poděkování odeslal. Z otevřených zdrojů 
nelze dohledat ani jeho identitu. Pod tímto jménem se ve 
vojenských databázích objevují dva lidé. Ani u jednoho ale 
není pravděpodobné, že by se jednalo o toho „újezdského“ 
Potapova. První Nikolaj Ivanovič Potapov, ročník 1910, za-
končil své působení v armádě v Berlíně a do Prahy tak dojít 

nemohl. Druhý voják téhož jména, ročník 
1920, sloužil u letectva, které se ale osvo-
bození Československa nezúčastnilo. 
Jelikož již nežije ani můj otec, ani strýc, 
kteří by snad mohli vědět více, zůstává 
tajemný Potapov zasutou vzpomínkou 
na události staré 75 let. „Bratrská pomoc“ 
nám může dnes znít naivně a směšně. 
Všichni víme, jak to v roce 1968 s „bra-
trstvím“ vypadalo. Ale Potapovův dopis 
ukazuje, že ve své době šlo o výraz oprav-
dovosti. 
Druhým dokumentem je průkaz tovární 
stráže (Werkschutzabteilung) vystavený 
4. 7. 1944 na jméno Vasilisa Sajkovskaja, 
bytem v Radebergu (jde o městečko po-
blíž saského Budyšína).  Jako místo na-
rození je zřejmě kvůli špatnému přepisu 
z azbuky chybně uvedena „Dawisovka“, 
mnohem pravděpodobněji jde o Davi-
dovku. Šlo o Ukrajinku, která po spoje-
neckém bombardování Drážďan společ-
ně s dalšími svými krajany uprchla do 
Protektorátu Čechy a Morava. Jakým říze-
ním osudu se dostala až do Újezda, ne-
tuším. Několik týdnů ji ale ve svém domě 
ukrýval můj dědeček. 
Slečna Vasilisa v květnu 1945 nadšeně 
přivítala Rudou armádu. Později s vojáky 
odjela domů, i když ji děd nabádal, aby se 
raději usadila v Újezdě a našla si tu prá-
ci. Dost možná to myslel i jako varování, 
což by nebylo daleko od pravdy. Dnes již 
víme, že Sověti ke svým krajanům, kteří 
pracovali v Německu (byť šlo o nucené 
nasazení pod hrozbou žaláře), přistupo-
vali jako ke zrádcům a často je po návratu 
domů čekal transport do gulagu na Sibiř. 

Blahoslav Hruška

Z rodinného archivu
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Milí příznivci Zeleného domu, v den, kdy odevzdávám 
tento text, je jasné, že se ani velkou většinu května 
neuvidíme. Chápu, že je to rozumné řešení, ale už 
je mi smutno. Chybí mi blázinec okolo vernisáží, ná-
vštěvy u výtvarníků, a především mi chybíte vy, milí 
přátelé. Tento měsíc měl vystavovat brněnský malíř 
Jiří Vidlák. Vzhledem k  tomu, že otevřeme po 11. 5., 
posouváme výstavu na červen. Nerada bych přišla 
o tuto výstavu ačkoli ji nebudeme zahajovat verni-
sáží. Netuším, kolik lidí se v té době bude smět se-
jít pohromadě, ale i kdyby to povolené bylo, nebudu 
riskovat zdraví kohokoli z „mých děvčat“, ani zdraví 
vaše. Všechny vernisáže, koncerty, přednášky proto 
do konce léta ruším. Pokud něco přeci jen proběh-
ne, budou to workshopy s výtvarníky, kdy je počet 
omezen na minimum. Uvědomuji si, že malé pro-
story galerie jsou velmi rizikové. Všechny větší akce 
proto přesuneme na září. Koncert tria violoncellistů 
„Osamělé palačinky“, šansonové představení Evy Kriz 
Lifkové a  jejího manžela, klavíristy Milana Dvořáka i 
poslední díl přednášky o řádu Templářů manželů Ze-
manových. Bude to velmi úrodný podzim. Vraťme se 
ale k výstavám. Posledních pár dnů v  dubnu využij-
te k prohlídce výstavy Jana Severy. Tato výstava byla 
bohužel v polovině přerušena nařízenou karanténou. 
Již několikrát jste měli možnost prohlédnout si práce 
naivistů. Eva Huttnerová, Sylva Prchlíková, nebo Ale-
xandra Dětinská. Tentokrát si přijďte prohlédnout vý-
stavu naivních obrázků v mužském podání. Jiří Vidlák 
je člověk s úžasným vtipem a mužským pohledem na 
svět, který rozesměje…
Výstava nebude zahájena vernisáží. Udělejte si však 
cestu okolo galerie během června a přijďte se poko-
chat. Bylo by škoda nechat si ujít skvělý důvod k ve-
selí.
Výtvarná soutěž bude přesunuta na září 2020. Detail-
ní informace naleznete na www.cafegaleriezeleny-
dum.cz.

Zelený dům: do konce léta bez akcí, 
podzim to vynahradí

Proč maluji?
To je velmi prosté - těší mě to.

Pro koho maluji?
Pro lidi. Pro všechny, kteří chtějí z ob-
razu načerpat chuť do života, zapome-
nout na trápení a najít vůli „znovu to 
zkusit“. Pro všechny, kdo si nechtějí jen 
pověsit cosi na zeď, aby to zakrylo od-
padlou omítku.

Koho maluji?
Vás! Nás! Sebe i tebe!

Proč je v obrazech tolik ironie a sar-
kasmu?
Protože jsme komičtí. Všichni a bez roz-
dílu. A nejvíc ti hrozně důležití, kteří sebe 
a všechno, co dělají, berou tak hrozně váž-
ně. Znáte je? Jsou to vždycky „ti druzí“...

Proč se tak často na obrazech lidé je-
den druhému dvoří?
A co je v životě krásnější a důležitější? 
Ale oni se na obrazech také často udob-
řují, obdivují a šaškují…

Jiří Vidlák

Všichni jsme komičtí
Brněnský malíř Jiří Vidlák bude vystavovat v Újezdě. Na vernisáži nepromlu-
ví – žádná se ani konat nebude. Nabízíme vám proto rozhovor, který pořídil 
sám se sebou.

KULTURA

Všem přeji pevné nervy, ještě pevnější zdraví a těším se na 
brzkou shledanou.

Martina Schiffmannová,
galeristka
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O fotbale (a nejen o něm) jsem si povídal s panem Da-
videm Douděrou, ligovým hráčem a reprezentantem 
do 21 let, který vyrůstal v Újezdě. 

Davide, jaké byly Vaše fotbalové začátky?
Fotbal jsem začal hrát asi tak v pěti letech na Xaverově, poté 
vedly moje kroky na Viktorii Žižkov, tam si pamatuji, že jsme 
vyhrávali poměrně dost turnajů. Ze Žižkova jsem odešel do 
Meteoru Praha, kde to ze začátku bylo fajn, ale pak se to celé 
nějak pokazilo. Takže jsem přestoupil do Dukly Praha. Na své 
začátky vzpomínám v dobrém, vlastně jsem měl v hlavě cíl, 
že chci jednou hrát první ligu, ale nemyslel jsem na peníze. 
Hraji fotbal, protože mě baví a miluji ho, je to pro mě radost. 
A rodiče na mě netlačili, jak to někdy bývá, když od dětí chtějí 
třeba už v 15 letech, aby získali profesionální smlouvu.

Takže jste hrál v Dukle Praha. A Dukla je slavný tým 
s bohatou historií!
Ano, to tedy je. Dodnes si pamatuji svůj první trénink, kdy 
jsem byl hodně nervózní, protože v mých očích byla Dukla 
na té nejvyšší úrovni a vlastně jsem cítil, jak se přibližuji 
svému cíli dostat se do ligy. A taky mi to Dukla splnila, tre-
nér Michal Kolomazník mě vychoval tak dobře, že jsem se 
probojoval do A mužstva a zažil i první ligový start. Ta his-
torie Dukly mě vždy fascinovala a je to něco co se jen tak 
nevidí. Újezd asi přitahuje sílu Dukly, protože už jsem dru-
hý, kdo se dostal do zpravodaje, tím prvním byl Ivo Viktor.

Od letošního roku hrajete v FK Mladá Boleslav, tedy 
zase v nejvyšší soutěži. Co jste pro dosažení této úrov-
ně musel dělat?
Za Duklu jsem stihl 40 prvoligových startů. A také jsem se 
utvrdil v přesvědčení, že fotbal chci dělat vrcholově, došlo mi 
to hned po prvním tréninku. Už před tím byl každý můj den 
takový, že jsem šel ráno do školy, odpoledne na trénink a až 
večer domů. A o víkendu zápas. Co jsem vstoupil do Dukly, 
to bylo ještě – no, nechci říkat náročnější, vše jsem dělal pro 
sebe a věděl, že cesta vrcholového sportovce bude bolet – ale 
určitě můžu říci zodpovědnější. Utáhl se i můj denní režim, 
studoval jsem střední školu, ráno vstával v 5:45, hned po ško-
le na stadion nebo do tělocvičny, abych stihl nadřít něco pro 
sebe navíc. Poté trénink s mužstvem a po tréninku opět něco 

pro sebe a kolem 20. hodiny jsem přišel domů a měl úkoly 
a učení do školy a chtělo se mi spát. 
Ale tímto obdobím a drilem jsem musel projít, abych se do-
stal do formy, usadil se v lize a dnes mohl vést relativně 
normální život v režimu profesionálního sportovce. A to je 
ta odměna, za kterou jsem si šel celou dobu. Pod tlakem 
jsem byl, ale snášel jsem to, věděl jsem, co chci a co ve mě 
je. A nic jiného mě nezajímalo. Soustředil jsem se na svůj cíl 
a vlastně nikdy jsem o sobě nepochyboval. Ve vrcholovém 
sportu musíte umět pracovat s hlavou. Pokud to nezvlád-
nete, budete zraněný, budete unavený a nebude vás to ani 
bavit. V tomhle mi pomáhala rodina, táta, jeho sestra a její 
manžel. Jakmile jsem měl v hlavě jen náznak pochybení, 
ihned jsem zamířil právě k nim, tam jsem udělal nádech 
a výdech a bylo po pochybách a tohle si myslím, že mě odli-
šovalo od spoluhráčů a díky tomuhle jsem to dokázal.

To zní velmi jasně a rozumně! Dokázal jste se se všemi 
nástrahami vyrovnat a zabydlet se v I. lize. A co víc, stal 
jste se hráčem české fotbalové reprezentace do 21 let.
Poprvé mi trenér reprezentace volal asi 3 měsíce po mém 
prvním ligovém zápase. Bylo to pro mě velké překvapení, 
protože jsem vždy měl za to, že do reprezentace se dostá-
vají jen ti fakt nejlepší a ani jsem si neuvědomoval, že už 
do té elitní skupiny mohu patřit taky. Ano, reprezentace 
je specifická, tréninky jsou jiné, cvičíme spíš taktické věci. 
Je to ale obrovský zápřah po mentální stránce. Přeci jen 
reprezentujete svoji zem, jste vidět, sleduje vás mnohem 
víc fanoušků i trenérů. Nyní hrajeme kvalifikaci o Euro, na 
to vše je hráč patřičně hrdý, a tak nesmí zklamat! 

Jaké jsou, Davide, Vaše nejbližší cíle a jaký je Váš cíl 
životní? 
Vždy je mým cílem to, aby mě to bavilo, a to i když tré-
nuji tvrdě. Hraji s tím, že dám dobrou nahrávku a budu 
z toho mít radost nebo dám v zápase gól a budu mít ještě 
větší radost. Chtěl bych vyhrát českou ligu, to je teď můj 
cíl. A nad tím celoživotním cílem jsem ještě úplně nepře-
mýšlel. Dělám věci spontánně, život si chci užívat, vlastně 
i z malých věcí se dá radovat. 
V tomto období je to samozřejmě těžký, nastala situace, 
kterou jsem si uměl představit jen jako ve filmu. Sport to 
zasahuje taky, vůbec netuším, jak to dopadne. Jestli se liga 
zruší úplně a ročník 2020 nebude mít vítěze, což naposled 
bylo ve 2. světové válce… Já osobně bych ligu chtěl dohrát, 
ale nemůžeme vědět, kdy se situace uklidní. 

Jaké jsou Vaše zájmy a záliby, jak se odreagováváte 
v tom každodenním shonu a tempu?
Hned po tréninku jdu do sauny, a tam vypnu. Pak přijedu 
domů a jdu si tak na dvě hodiny lehnout. To mi pomáhá 
nejvíce. Dále čas strávený s přítelkyní, oběd s tátou, kino 
s bráchou, Playstation. Když máme všichni takhle z rodi-
ny čas, tak vymýšlíme různé aktivity společně. Motokáry, 
minulé léto jsme se rozhodli s bráchou a přítelkyní, že na-
vštívíme Legoland. Je toho hodně, co se dá dělat a já mám 
elánu dost. 
Davide, ať se Vám daří, vyhýbají se Vám zranění 
a úspěšně postupujete tou sítí fotbalových událostí!

David Douděra (21), fotbalový obránce, vyrůstal v Újezdě, 
I. ligu (Fortuna ligu) začal hrát v týmu Dukla Praha a od 
ledna 2020 hraje za FK Mladá Boleslav. David je reprezen-
tantem ČR do 21 let. Rychlý a dynamický hráč, vyniká ve 
čtení hry. Fotbal hraje z lásky k němu a raduje se i z dobré 
nahrávku či úspěšného skluzu.

Ve fotbale nohy nestačí. 
Musíte zapojit i hlavu

Pavel Moudrý

LIDÉ
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INZERCE

LISTÁRNA
Ráda bych napsala o tom, co mi leží na srdci. Ve svém stavu jsem nyní hle-
dala pomoc, jelikož po smrti manžela již na některé věci zkrátka nestačím. 
V současné neblahé situaci se mi této pomoci dostalo od paní Lipanovičo-
vé (vedoucí sociálního odboru) z našeho úřadu. Tam, kde mi nikdo jiný ne-
byl schopen být oporou, ona mi ve všem poradila. Řekla mi, na jaké úřady 
se mám pro tu a onu záležitost obrátit a také mi doporučila dobrovolníky, 
kteří mi pomáhají, když jsem se s ní nedávno domluvila na všem, co se 
týká péče o moji osobu. Velmi mi také pomohla paní Picková ze sociálního 
odboru, která ke mně byla nesmírně vstřícná. Bez jediného zaváhání mi 
zařizuje nezbytné týdenní nákupy, můžu se na ni obrátit skutečně kdykoliv. 
Dokonce i když mi bylo špatně a zdraví mě zlobilo, hned mě vzala k lékaři 
na ošetření i na prohlídky. Co tím chci všem sdělit je to, že život nám občas 
dá ránu, to se stává. Nejhorší, co se mi stalo, bylo, že se lidé chovali jinak, 
než o sobě tvrdili. To se ale nedá říct o našem úřadu, který pod sebou za-
střešuje mnoho laskavých lidí s dobrým vedením, které spojuje duch sou-
náležitosti. To je přesně to, co je důležité pro všechny lidi, kteří potřebují 
pomoc druhých k ulehčení života. Všem těm, kteří jsou ochotní a vlídní 
bych tedy chtěla moc poděkovat a ostatním potřebným říct, aby se nebáli 
najít v nich oporu. 

Vlasta Vlčková

OPORU JSEM NAŠLA NA NAŠEM ÚŘADU JAK JE TO 
S „PŘISLUHOVAČI“?
Nedávnou kritiku vydání Oka vystří-
daly Újezdské noviny od Pirátů a Sta-
rostů (PaS). Nechápu, proč v úvodní-
ku pan Říha označil zástupce Patriotů 
za  přisluhovače koalice ODS a ANO. 
Že by zášť? Vždyť například už v mi-
nulém volebním období jejich aktivity 
za zachování zdravotního střediska 
fakticky zrušení zabránily, čehož si 
vážím. PaS si toto téma dali hlavně 
do volebního programu. Je sice chvá-
lyhodné, že nyní psali o zatlačení na 
vybudování obchvatu, ale už se tu tla-
čí několik desetiletí. Ovšem přisoudit 
v závěru úvodníku koalici „symbolické 
místo na hřbitově“, považuji za poně-
kud cynické.
Dále k Újezdskému zpravodaji. 
V č. 4/2020 mě nadzvedl ze židle neo-
malený útok na p. Růžičku paní Char-
vátovou (PaS). Co kdyby někdo zpo-
chybnil stejně drsně schopnosti paní 
zastupitelky v komunální politice? Na-
příklad její sloupek věnovaný svému 
brzkému vstávání, pirátské konfe-
renci a soukromé reklamě na volby 
do Senátu. Ale nic z toho se netýkalo 
Újezda.
Paní Kučerová (PaS) zase provádí něja-
ký průzkum, dělí občany do kategorií, 
věnuje se platům radních, avšak sama 
toho moc nepředvedla. Co kdyby tře-
ba popsala svoji vizi oprav chodníků?
A krátce k parkování u nádraží. Z otiš-
těných návrhů řešení se mi nejvíce 
líbil ten pana starosty. Naopak u ná-
vrhu pana Havrdy (PaS) mě napadlo 
rčení „my o voze, on o koze“.
Myslím, že vedení radnice pracuje 
dobře, jen se vše stihnout za pár mě-
síců nedá. Přeji proto koalici i s kon-
struktivním „přisluhovačem“ mnoho 
úspěchů v práci a pevné nervy.

Božena Ryantová

Reaguji na dubnové číslo ÚZ, téma 
jednosměrných ulic a příspěvek 
ing. Jitky Carbolové. Chci zdůraz-
nit, že po našich ulicích, z velké 
části bez chodníků, nejezdí jen au-
ta, ale chodí i chodci, mezi kterými 
převažují děti a senioři.
Chodec v ulici bez chodníků, kde 
se v obousměrném provozu míjejí 
dva bezohlední řidiči, kteří louže 
vůbec neberou v potaz, je napros-
to bezmocný a riskuje zranění. 
Tyto situace jsme denně zažívali 
v Hrádkové ulici, která byla pro 
řidiče v severovýchodní části obce 
pro objíždění křižovatky nejvhod-
nější a průjezdy kamionů byly při 
pracích na hlavní silnici vyvrchole-
ním.
Nechť zastupitelé obce a občané 
Újezda nad Lesy opustí kult au-
tomobilů, které tak jako tak ničí 
naše životní prostředí, a postaví 
na první místo chodce, tzn. na ulici 
zejména děti na cestě do a ze ško-
ly a seniory. Jednosměrné ulice 
bez chodníků jednoznačně přispě-
ly k  bezpečnosti chodců. Článek 
ing.  Jitky Carbolové chápu tak, že 
chce v severovýchodní části obce 
opět obětovat Hrádkovou ulici.

 Jaroslav Polák

OPUSŤME KULT AUT

OMLUVA
V tištěné verzi č. 4/2020 ÚZ došlo na zad-
ní straně obálky při zlomu k prohození QR 
kódů. Šotek řádil i v úvodníku p. starosty, 
v němž se tvar „jsou“ v posledním odstavci 
objevil hned dvakrát. Čtenářům i autorovi 
patří omluva.

Blahoslav Hruška
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Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
V této nelehké době se ukazuje, jak 
skvělí lidí žijí v Újezdě a jak si umíme 
vzájemně pomáhat. Není to teď pro 
nikoho lehké a ještě nějakou dobu to 
musíme vydržet. Přestože se podařilo 
dostat šíření koronaviru pod kontrolu, 

ještě nemáme vyhráno. To nejjedno-
dušší, co pro to můžeme udělat, je do-
držovat tři základní pravidla – rouška, 
odstup a hygiena. Různé zákazy a ome-
zení netěší asi nikoho, ale když bude-
me používat rozum, budou se moci 
dále uvolňovat. Tak nepropadejme 

panice a tento pro mnohé „zklidněný“ 
čas si zkusme užít. Nejdůležitější poté 
bude rozjezd ekonomiky a na tom by-
chom se na lokální úrovni mohli v rám-
ci svých možností podílet my všichni, 
například cílenou podporou místních 
obchodů, služeb a řemeslníků.

MUDr. Zuzana Dastychová (ODS) 
Vážení spoluobčané, 
prožíváme všichni nelehké období plné 
zákazů, občas zmatků, hlavně není moc 
pohody. Jsem mile překvapena, jak si 
dokážeme pomáhat. Někdy i maličkost 
je velmi důležitá. Skláním se před naším 
sociálním odborem, který funguje neu-
věřitelně super. Obědy, nákupy, dovoz 
k lékaři, úklid, mytí, rozvoz roušek, des-
infekce a další.
Dcera, která byla v minulém životě prav-

děpodobně šicím strojem, chrlí roušky. 
Sociálka výrobky distribuuje i od ostat-
ních „rouškošvadlen“ a pomáhá sehnat 
materiál. Někdy se materiál objeví neče-
kaně. Při koupi pamlsků pro psy dosta-
nu navíc bavlněné látky. Dík.
Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří 
nezištně pomáhají. I sousedům a sou-
sedkám, kteří přiloží ruku k dílu, kde 
je potřeba. Snažím se zprostředkovat 
informace těm, kteří nejsou na interne-
tu. Děkuji paní místostarostce, která mi 

vždycky pomůže, když se mi něco nepo-
daří nalézt. Dík Újezdskému zpravodaji 
za důležité informace.
Prosím vydržte, nepropadejte panice. 
Nestyďte se zatelefonovat na sociálku. 
Čísla jsou na zeleném plakátku a ve 
zpravodaji, nebo kontaktujte mě. I kvů-
li drobnostem, ty někdy rozhodí nejvíc. 
Společně to zvládneme.  Ostatní oblasti 
na úřadě také fungují, ale to stihnu vní-
mat jen okrajově. Klidné další dny a co 
nejdříve bez omezení.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Bc. Blanka Charvátová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Všichni zažíváme těžké období. Nouzový 
stav s omezeními, která jsme si před pár 
měsíci nedovedli vůbec představit. Děkuji 
všem Úježďákům za vzájemnou pomoc 
a pospolitost, kterou během těchto nároč-
ných dní vytvořili. Bylo úžasné sledovat, 
kolik ochotných sousedek nabídlo zdarma 
ušití roušek, jiní nabízeli materiál či výpo-

moc. Jsem ráda, že i fb skupina, jíž jsem 
správcem, pomohla k informování o  no-
vinkách a aktuálním stavu, propojovala 
lidi, kteří to potřebovali. Někomu se život 
zpomalil a nevěděl najednou co s volným 
časem, jinému naopak přibyly další povin-
nosti a musel hledat nový režim. Všichni 
jsme to nějakým způsobem zvládli a životy 
se nám snad pomalu začnou vracet k nor-
málu.

Nesmíme zapomínat na ty, které součas-
ný stav postihl nejvíce, naše místní pod-
niky a  živnostníky, kteří se ocitli ve velmi 
složité situaci. Nakupujme proto v našich 
lokálních prodejnách, odebírejme obědy 
z místních restaurací, předplaťme si služ-
by živnostníků. Využívejme jejich služeb 
v  době po odeznění epidemie, nenech-
me je zkrachovat. I na nás je, jak to u nás 
v Újezdě bude v budoucnu vypadat.

Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
O nás bez nás. Jestli je v něčem sou-
časné vedení obce mistr i oproti před-
chozím vedením, je zatajování záměrů 
a absence dialogu se zastupiteli stejně 
jako s veřejností, s výjimkou plytkých 
a nahodilých reakcí v uzavřené skupi-
ně na facebooku. Typickou ukázkou je 
s nikým nediskutovaný záměr změny 
majetkových poměrů v lokalitě Druha-
nická – Oplanská – Dražická. Před osmi 
lety spolek Maminy z újezdské roviny ve 
spolupráci s tehdejším vedením obce 
začal pracovat na vybudování hřiště na 

obecním pozemku mezi výše uvedený-
mi ulicemi. Záměr neúspěšnou žalobou 
zdržel majitel sousedních pozemků, 
podivná společnost Spirit Finance a.s. 
s utajeným skutečným vlastníkem, kte-
rá nemá téměř žádnou činnost a je pře-
dlužená (záporný vlastní kapitál). 
Nyní, místo kýženého dokončení hřiště, 
rada MČ podle dostupných informací 
jedná o směně pozemků, v důsledku 
níž hřiště definitivně zanikne a stejně 
tak zanikne plánovaná a v územním 
plánu vyznačená pěší spojka od ulice 
Rožmitálské k ulici Dražické. Místo to-
ho obec chce získat pozemek ve tvaru 

U obklopující osamělou nemovitost 
v  Druhanické poblíž Rápošovské. Tak-
že místo jediného veřejného prostoru 
na jižním Blatově, přiléhajícího příhod-
ně k cyklostezce, a pěší spojky, bude 
něco neznámého někde jinde. Možná. 
Na tom nepochybně vydělá společnost 
Spirit Finance, která místo tří odděle-
ných pozemků se zaklíněným dalším 
soukromým pozemkem získá souvis-
lý nepřerušovaný pás pozemků, který 
se bude dobře prodávat a na kterém se 
budoucí investor bude moct pohodlně 
rozmáchnout bez ohledu na potřeby 
obce. A místní občané?

RNDr. Pavel Roušar 
(OTEVŘENÝ ÚJEZD) 
Snad každému je po měsíci korona-
krize jasné, jak důležité jsou investice 
do zdravotnických a sociálních služeb, 
zejména pro naši nejstarší populaci. 
Společnost stárne a tyto služby jsou 
a  budou pro kvalitu života nepostra-
datelné. A mít je v místě bydliště je 
výhoda na druhou. Současné vedení 
ODS+ANO však tento koncept nesdí-
lí a  potichu činí kroky, které původní 
plán vybudovat velké zdravotní stře-
disko v areálu bývalého Ideal Luxu 

znemožní. Jejich plány na novou budo-
vu radnice nebo nový kulturní spole-
čenský sál má dle mého názoru jednu 
zásadní chybu. Nejsou to priority naší 
městské části. Nebo jsou? Copak nám 
v Újezdě nechybí chodníky? Komuni-
kace? Základní infrastruktura veřejné-
ho prostoru? Za cca 400 tisíc radnice 
postavila ohniště na grilování na Ro-
hožníku. Proč místo ohniště nemáme 
nový chodník tam, kde je nejvíc potře-
ba? Radnice pořádala novoroční oh-
ňostroj za 50 tisíc, ale za stejný obnos 
pořídíte projektovou dokumentaci, 

nebo tak potřebnou dopravní studii. 
Nyní má koalice nový nápad – koupa-
liště. Pokud bych se měl rozhodnout, 
zda Prahu požádat o  financování 
zdravotního střediska nebo koupa-
liště, byl bych vždy pro středisko. Fi-
nancí nikdy nebude dost pro všechny 
projekty a  nápady. Nejsem zastánce 
zbytných megalomanských projektů, 
pokud nemáme vyřešenou základní 
infrastrukturu. A tam patří i zdravotní 
služby. A tak děkuji, koupaliště nechci 
a budu vždy proti. Máme zde důleži-
tější problémy k řešení. Nemyslíte?
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Kam s odpadem

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
16. května                                               vždy od 9:00 do 13:00 hod.
Starokolínská – park na Blatově u křížku
Rohožnická – parkoviště Albert

30. května
Církvická/Ochozská
Holšická/Sudějovická 

Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A sobota 4. června
1.  Druhanická x Staroújezdská 800 - 820

2.  Novosibřinská x Toušická 830 - 850

3.  Zalešanská x Lomecká 900 - 920

4.  Rohožnická (u prodejny Albert) 930 - 950

5.  Velimská - Klešická 1000 - 1020

6.  Holšická - Sulovická 1030 - 1050

7.  Novolhotská - Starokolínská 1100 - 1120

8.  Bělušická - Netušilská 1130 - 1150

Praha 21 - trasa B úterý 6. května
1. Druhanická x Oplanská 1500 - 1520

2. Rápošovská x Dědická 1530 - 1550

3. Chotěnovská x Toušická 1600 - 1620

4. Lomecká x Zbýšovská 1630 - 1650

5. Měšínská x Žehušická 1700 - 1720

6. Valdovská x Hrádková 1730 - 1750

7. Pilovská x Čenovická 1800 - 1820

8. Nadějovská x Bečvářská 1830 - 1850

Praha 21 - trasa C sobota  2. května
1. Načešická x Borovská 800 - 820

2. Čentická x Polešovická 830 - 850

3. Hulická x Soběšínská 900 - 920

4. Novosibřinská x Svojšická 930  - 950

5. Žárovická x Žehušická 1000 - 1020

6. Tuchotická x Velebného 1030 - 1050

7. Domanovická x Račiněveská  1100 - 1120

Vzhledem k situaci epidemie viru Covid 19 se neustále mění 
i situace provozu sběrných dvorů, velkoobjemových kon-
tejnerů a dalších služeb pro veřejnost. V době psaní toho-

to článku platí všechny níže popsané termíny, ale situace 
se  může kdykoliv změnit, proto prosím sledujte aktuality 
na našich stránkách www.praha21.cz a vývěsky.

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 
17. května 2020 od 9:00 do 12:00 hod
1. Toušická – u spořitelny
2. Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. Valdovská x Hrádková 
4. Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. Pilovská x Čenovická 
Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány.
Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je 
obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny 
kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté do něj 
odložit odpad.
Za zrušený březnový termín bude náhradní, a to 16. červ-
na. Více v příštím čísle ÚZ.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Žijeme od března v náročné době, v do-
bě koronaviru, máme v nouzovém stavu 
omezený pohyb. Chodit máme do za-
městnání, na nákup. Výhodou našeho 
bydlení je blízkost Klánovického lesa. 
I  když v  rouškách, po dvou nebo s rodi-
nou, pěšky, v běhu nebo na kole, ceníme 
si ho v  této době o to více. Mnozí z nás 
v něm mají za roky svého bydlení oblíbe-
ná místa. K mým nejoblíbenějším patří 

nepřehlédnutelná čtyřkmenná vrba „mlá-
tička“ (pojmenovala jsem si ji tak pro její 
rozlehlost a košatost podle vrby J. Rowlin-
gové) na blatovské straně za železničním 
podjezdem a hájovnou, cestou podél Bě-
chovického potoka a tůně Pod Blatovem 
k Horním Počernicím. Jedinečná studánka 
Zelená u jejího čtyřkmene, jeho zajímavá 
kresba, jarní blatouchy v blízké strouze, 
vzácné fialovo růžové ocúny na podzim 

– to vše láká nejen mě k celoročním pro-
cházkám a pravidelnému focení. To, co se 
děje s vrbou a v jejím okolí od konce března 
a navíc v přírodní rezervaci, je nejen pro mě 
naprosto nepochopitelné! Začalo to necit-
livým lámáním větví a stavěním domečků. 
Nejvíc smutno nám bylo, když jsme našli na 
jedné větvi, která ač ohnutá k zemi již za-
pustila mladé výhony do země, do hloub-
ky sloupanou kůru téměř po celé její délce 
a nepořádek kolem celé vrby. Během něko-
lika dnů takto dopadly další větve a mladé 
se zřejmě hodily někomu na pomlázku, 
tak je rovnou uřezal. Vrchol lidské omeze-
nosti několik z nás zaznamenalo po Veliko-
nocích, kdy se vedle vrby objevilo ohniště 
s posezením z ulámaných větví. O plastech, 
gumových rukavicích, množství papírových 
kapesníků v lese a jasné přítomnosti koní 
na cestě od myslivny Nové Dvory se už ro-
zepisovat nebudu. Všichni známe české pří-
sloví: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 
Činy mají své následky a každý musí začít 
u sebe. Zamysli se, Člověče přespolní i míst-
ní, v přírodě je přece tak krásně!

Eva Danielová,
Újezdské muzeum

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

SLEDUJTE AKTUALITY
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Škola, která se jindy otřásá žákovským 
halasem a hemžením, je nyní nezvykle 
klidná. Nehybné žákovské židličky ne-
vrznou, z nezavřených kohoutků nete-
če bezprizorně voda a nikde se nepo-
valují nechtěné svačiny ani rozlitá pití. 
Školní zvonek, neoblomné a přesné 
srdce budovy, mlčí, ale přesto je při-
pravené spustit své drnčení, až se děti 
opět vrátí. Jistě se vrátí a probudí školu 
tak, jako se právě do nového začátku 
probouzí okolní příroda. Školní zahra-
da se začíná zelenat a můžeme v ní po-
zorovat i výsledky dříve dokončených 
školních projektů. Do veverčího krmít-
ka, které vyrobili žáci, se občas vypraví 
veveřice na oříšky. Nový kompostér 
přetvořený ze staré vyřazené švédské 
bedny se začíná plnit materiálem, kte-
rý doplní živiny kytkám na záhonech. 
Škola bez dětí je zkrátka podobně jako 
studna bez vody. A proto se škola i já 
těšíme, až se opět naplní dětským smí-
chem a všetečností!  Všem přeji mnoho 
energie a pokud možno brzký návrat 
do běžného způsobu života bez ome-
zení. 

Petr Tilz,
školník

Jak je škole 
bez dětí?

Fotosoutěž
Kromě školních povinností jsem 
pro vás připravila něco pro volný 
čas a zábavu, abyste se trochu 
odreagovali. Fotosoutěž je určená 
pro všechny žáky školy, bez ome-
zení věku. Omezena není zatím 
ani časově a vyhodnocení bude po 
návratu do školy. Fotit lze na čtyři 
zadaná témata - 1. jaro, 2. domácí 
mazlíček, 3. samota, 4. volný čas. 
Vítězné fotografie budou zveřej-
něny i v Újezdském zpravodaji.

Lenka Krupanská, 
Masarykova ZŠ

I přes mimořádný stav se na naší ZŠ rozběhl zápis dětí do prvního ročníku, 
a to pouze formálně - podáním žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělává-
ní. Pokud se některému rodiči stalo, že nedodal úplně všechny doklady nebo 
zapomněl na vyplnění některého údaje, kontaktovali jsme ho po telefonu. Vše 
proběhlo oboustranně vždy s úsměvem. Stejným způsobem jsme oznamovali 
i registrační číslo, díky kterému se dozví, zda jejich dítě bylo přijato či ne. 
Všem rodičům bychom chtěli touto cestou poděkovat. Jenom díky vám mohl 
zápis proběhnout bez problémů. Nemůžeme ale zapomínat na děti: Nebojte 
se, my vám zápis vynahradíme! 

Jana Sieberová,
zástupkyně školy

Zápis dětem vynahradíme

Srdce na dlani
maminky potěší,
za lásku, za starost
o ty nejbližší.

Srdce z keramiky
z lásky vyrobené

posíláme letos 
maminkám 
prostřednictvím 
zpravodaje.

Eva Danielová, 
Masarykova ZŠ

MŠ SEDMIKRÁSKA
Lišická 1502, Praha 21 - Újezd nad Lesy

Hledáme posily do našeho skvělého kolektivu:
učitelku na plný úvazek (zástup za MD na cca 3 roky) 

a druhou kuchařku na 0,8 úvazku 

nástup září 2020

Informace na tel.: 602 276 527 
a e-mailu: ms.sedmikraska@atlas.cz

ŠKOLA

Přestože podmínky pro opětovné zprovoznění školek nejsou dosud nasta-
veny a očekává se metodika ministerstva školství, která upřesní podmínky 
provozu, probíhají jednání s ředitelkami MŠ o termínu a možnostech zno-
vuotevření. 

Rozsah provozu bude záležet na doporučených hygienických opatřeních 
a personálních kapacitách jednotlivých školek. Vše nasvědčuje tomu, že se 
školky otevřou současně se základními školami, a to ve velmi omezeném 
provozu kvůli maximální ochraně zdraví dětí a zaměstnanců. Provoz bude 
určen především pro děti rodičů, kteří musejí do zaměstnání a nemají jinou 
možnost anebo se nacházejí v tíživé sociálně – ekonomické situaci. 

Aktuální informace budou školky zveřejňovat na svých webech a budou 
posílat e-maily.

Markéta Slavíková, 
odbor školství a kultury

Jak to bude se školkami
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SPOLKY

Ještě před dvěma měsíci to vypadalo nadějně, že spor 
o antukové tenisové kurty a víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem, které vybudoval TJ Sokol se souhlasem MČ 
jako majitelem pozemku, bude dořešen ke spokojenosti 
obou stran. Jen připomínám, že to celé začalo neopod-
statněnou výpovědí ze strany starostky Karly Jakob Če-
chové (TOP 09) v roce 2018.
Byla na stole možná výměna části tenisového areálu za 
pozemky TJ Sokol. Bylo ale potřeba pozemky ohodnotit. 
Sešly se dva posudky, které se rozcházely o 20 mil. Kč. 
V tu chvíli bylo dilema pro MČ, co s tím. Ale kvůli dlouhé 
době zpracování posudků se současně blížil konec břez-
na, kdy končil dočasný pronájem TJ Sokol.
MČ musela vyhlásit výběrové řízení na nový pronájem – 
tentokrát již jen na pozemek tenisových kurtů na 5 let 
s tím, že rozhoduje Rada MČ. Nabízená cena nájemného 
nebyla jediným kritériem, rada přihlížela k samotnému 
záměru. TJ Sokol nabídnul mimo splnění všech podmínek 
i pokračování v jednání o výměně pozemků, dokonce na-
víc i přenechání svého pozemku za dlouhodobý proná-
jem s tím, že by pak i kurty přešly do vlastnictví MČ.
Bohužel rada dala před přidělením pronájmu naší místní 
neziskové organizaci, která si sportoviště navíc vybudo-
vala vlastními prostředky a silami a provozovala jej od 
roku 1983 pro širokou veřejnost, přednost firmě TK Tola, 
kterou preferovalo již bývalé vedení úřadu. Na základě 
aktivit Karly Jakob Čechové jsme po celou sezonu jeden 
tenisový kurt vyhradili pro firmu TK Tola.
Věříme, že alespoň v otázce finančního vyrovnání za 
zhodnocení pozemků výstavbou kurtů a dále také za vý-
stavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem, bude 
radnice vstřícnější a že si tenisový oddíl bude moci začít 
hledat/budovat jiné sportoviště.

 Jiří Čemus, 
předseda TJ Sokol

TJ Sokol 
končí na kurtech

Světová pandemie nemoci Covid-19 pře-
kazila spoustu našich plánů. Zrušili jsme 
všechny jarní plánované komunitní ak-
ce a veškerou svou aktivitu nasměrovali 
jen na postupnou revitalizaci léta zane-
dbaného pozemku, na kterém se snaží-
me vykouzlit pěkné místo pro setkávání 
lidí. V souladu s opatřeními chodíme na 
plácek pracovat jen po jednotlivých rodi-
nách. Provádíme prořez keřů a náleto-
vých stromků, vybudovali jsme nové lepší 
ohniště, vyhrabali spoustu odpadků, využíváme jeho 
jedinečných nerovností při úpravě terénu, zakládáme 
květinové záhonky. Při tom všem nám pomáhají naše 
děti. Využíváme tyto chvíle i pro jejich praktickou vý-
chovu, což se nám v dnešní době, kdy děti nenavště-
vují školy a školky, velmi hodí. Milí příznivci našeho 
spolku a Komunitního plácku Bartoloměj, přejeme 
vám přes všechny komplikace krásné prožití jarních 
dní, pevné nervy při plnění všech povinností, hodně 

Revitalizace 
plácku 
Bartoloměj 

INZERCE

Náhradní rekondiční pobyt 
Naše místní organizace SPCCH má možnost zorganizovat 
náhradní rekondiční pobyt s kardiocvičením, a to nejen 
pro naše členy. 
Pobyt by se uskutečnil v hotelu Brdy ve Spáleném Poříčí 
v termínu 12. - 18. 7. 2020, cena asi 4500 Kč. V ceně je 
zahrnuto: ubytování, plná penze, doprava, 2 autobusové 
výlety, 3 večerní programy a pojištění.
Pobyt je určen pro osoby s postižením kardio, vysokým 
tlakem nebo poruchami cholesterolu. Zájemci, hlaste se 
do konce května u Evy Štrasmajrové, tel. 777 286 672, 
e-mail strasmajrova.eva@seznam.cz. 8.června by byly 
rozdány závazné přihlášky a počátkem července pokyny 
k odjezdu a vybírány poplatky.

Eva Štrasmajrová

trpělivosti s mnohdy již netrpělivými dětmi, ale ze všeho 
nejvíc vám přejeme hodně zdraví! 
Za spolek ÚJEZD.KOM 

Hana Mertová
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Je opravdu až s podivem, kolik skvě-
lých organizací a spolků v Újezdě 
najdeme. Taneční studio Danceport 
zde působí již dvanáctým rokem, 
z  toho deset let ve studiu v Oplan-
ské. Je úžasné, co všechno tato ta-
neční škola nabízí. Ačkoli právě sta-
tus školy je to, co bude brzdit její 
rozjezd po skončení koronavirové 
krize. Začít pracovat a otevřít mo-
hou stejně jako ostatní školy. 
A jako mnoho ostatních spolků pra-
cují jen s tím, co od žáků vyberou při 
zápisech do kurzů. Žádné dotace, 
ani příspěvky. Proto je tak důležité 
její brzké otevření. 
A samozřejmě co největší zájem žáků 
o taneční kroužky. Rozhodně se však 
nenechte mýlit, že je vše jen pro dě-
ti. V Danceportu najdete veliký výběr 
tanečních kroužků s nejrůznějším za-
měřením od těch nejmenších až po 
dospělé. Už jste slyšeli o Újezdských 
žabičkách? Zapsat se k roztleskávač-
kám mohou děvčátka již od tří let. Že 
se vaše dcera nebo syn zhlédli v zá-
vodním tanci? Pak neváhejte se zápi-
sem. Taneční přípravka pro závodní 
tanec je tím nejlepším začátkem. Prá-
vě tato taneční škola vychovala něko-
lik skvělých jmen a některá jsou v zá-
vodním tanci opravdovým pojmem. 
Teď mi ale prozraďte, jak na tom jste 
s tancem vy…
Že jste kdysi do tanečních chodili, 
ale moc si toho nepamatujete? Že na 
vesnickém bále to ušlapete, ale na 
velký ples v Lucerně si netroufnete? 
Čeká vás nějaká společenská udá-

lost, kde se bude tančit anebo si 
jen chcete oprášit staré vědomosti 
a užít si jednou v týdnu trochu to-
ho společenského života? Pak se 
přihlaste do tanečních pro dospělé. 
Pod vedením zkušených tanečních 
mistrů, kteří za sebou mají dlouho-
letou praxi a mnoho protančených 
střevíců, se naučíte základní kroky 
i pokročilejší figury. Pod jejich vede-
ním si troufnete i na ples v Opeře. 
Pokud se na něco takového nechys-
táte, rozhodně si uděláte příjemný 
večer, pěkně se obléknete, dáte si 
skleničku vína a vyzvete svého part-
nera k tanci…
Samozřejmě nic nefunguje samo od 
sebe a za vším vždy stojí nějaký na-
dšenec. V tomto případě je to paní 
Helena Wojdylová. Rozhovor jsme 
spolu dělaly po telefonu a dobro-
volně přiznávám, že nám operátor 
dvakrát hovor vždy po hodině vy-
pnul. Našly jsme mnoho společných 
témat a vždy jsme se tak nějak za-
povídaly.
Paní Wojdylová je neuvěřitelný živel, 
který neumí být ani chvilku v klidu. 
Na počátku všeho bylo samozřejmě 
nadšení tancem. Od roku 1993 se 
společně s manželem věnovali zá-
vodnímu společenskému tanci v  ta-
nečním klubu STK Praha. Jak sama 
říká, musí stále něco dělat, něčím se 
zabývat, trápit tělo i mozek. Paní He-
lena kupříkladu mluví anglicky, rus-
ky, španělsky a čínsky. Dlužno do-
dat, že posledních sedm let žila díky 
práci svého manžela v Číně. Ani tam 

nezahálela. Hned po příjezdu se den-
nodenně učila novou řeč, tolik nepo-
dobnou jakékoli evropské. Po roce 
udělala státnici a  když se jí naskytla 
možnost studovat čínskou medicínu, 
vyrazila do boje. A to doslovně. Ačkoli 
sama lékařkou nebyla, začala studo-
vat po boku mnoha výborných lékařů 
z celého světa. A zvládla to. Vystudo-
vala na státní vysoké škole Universi-
ty of Traditional Chinese Medicine. 
Má diplom a reálnou praxi na tamních 
klinikách po dobu šesti let. Dokonce 
i  jako cizinka si získala plnou důvěru 
u svých čínských pacientů. A co dál? 
Krom toho, že se tomuto oboru chce 
věnovat i nadále, je přesvědčená, že 
právě pohyb je to nejdůležitější pro 
tělo. A ráda by pohyb propojila s me-
dicínou.
O tom by mohli povídat trenéři a ta-
neční mistři na všech hodinách Dan-
ceportu. Bez pohybu si život před-
stavit neumí. Především díky nim se 
škola udržela v provozu za Heleny 
nepřítomnosti. Velká část začínala 
v  kroužcích jako žáčci. Teď, jsou to 
povětšinou slečny a vedou své vlast-
ní hodiny. Paní Wojdylová o  všech 
lektorech mluví s nesmírným vdě-
kem a respektem. A co může být 
lepší vizitka, než že se mladí lidé 
vrací? Že jsou na jednom místě víc 
jak deset let? Že vychovávají mistry? 
Je jen na vás, kam své děti zapíšete.  
Jen se budu opět opakovat…je ne-
uvěřitelné, co vše v Újezdě máme. 
Važme si toho. 

Martina Schiffmannová

Život v pohybu
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Květen známý „zmrzlíky s jejich hospo-
dyní Žofkou“, malými zmrzlíky čtrnáct 
dní po velkých, vždy krásný měsíc plný 
květů, ale nevím, letos je nějak vše jinak. 
V lednu a únoru jaro, v březnu a dubnu 
mráz a ještě duben bez dešťů, počasí 
si s námi hraje a zdvihá varovný prst. 
Všechny důležité práce popíši v heslech, 
aby zbylo místo na popis krásných, ale 
pro lidský organismus nebezpečných 
rostlin a keřů, které se běžně vyskytují 
na našich zahradách. Psala jsem o nich 
před více než deseti roky a je na čase 
si opět připomenout nejen jejich krásu, 
ale hlavně nebezpečnost. 

Zelenina: Vyséváme okurky, po 
15.  květnu keříčkové fazole, vysazuje-
me rajčata, tyčková pěstujeme pouze 
na jeden výhon, vyséváme stále oblí-
benější různé druhy cuket, z tykví ze-
jména hokkaido. Jednotíme kořenovou 
zeleninu - mrkev, petržel, ještě stále 
můžeme i  vysévat, nezapomínáme na 
druhy listové petržele, vyséváme let-
ní druhy ředkviček a ředkve, zejména 
ředkve bílé. Ze salátů vysazujte ty dru-
hy, které odolávají vysokým teplotám, 
vhodné jsou i  saláty k česání. Nezapo-
mínáme na bylinky, možné je pěstovat 
i v květináčích, máme je při ruce. Začíná 
se rozmáhat plevel, hyzdí vzhled, bere 
rostlinám živiny. Nesmíme dopustit, 
aby vykvetl a vysemenil se, např. takový 
žabinec to umí velmi rychle.    

Ovoce: Na nově vysazených ovocných 
stromech nenechte v prvním roce vy-
vinout žádné plody, oslabilo by to růst 
stromu na další rok. Květy otrháte urči-
tě s velkou lítostí.

Okrasná zahrada: V druhé polovině 
května bychom měli sázet jen hrnkova-
nou sadbu trvalek s kořenovým balem, 
vyséváme jednoleté letničky na prázd-
ná místa mezi trvalkami, nebo na místa 

s cibulovinami, které se uprázdní po od-
květu např. tulipánů. Ostálky a aksamit-
níky vysazujeme až po 20. květnu, vadí 
jim i nejslabší mrazík. Kontrolujeme 
růže, plané výhony odstraníme, při vý-
skytu pravého padlí provedeme postřik 
organickými fungicidy. 

Truhlíky: Pro slunné polohy se hodí 
petúnie a pelargónie, pro stinné polohy 
jsou vhodné begonie, fuchsie, voskov-
ky. Vše sázíme do humózního substrátu 
a dáváme ven opět po 20. květnu. Zá-
hony okopáváme průběžně, zejména 
po deštích. Zaléváme vždy odraženou 
vodou, a to vydatně (na 1m2  5 – 10 l vo-
dy). Napajedla pro ptáčky často plníme 
vodou, pokud nemáte a vidíte, že ptáci 
pijí ze sudů či jiných nádrží, dejte jim do 
vody prkénko.

Nebezpečné rostliny: Obsahují různé 
toxické látky, například alkaloidy, gly-
kosidy, terpeny, silice, toxické proteiny 
a  další. Výše jedovatosti je závislá na 
tom, s jakou částí rostliny a hlavně v ja-
kém množství přišel lidský organismus 
do styku a jak byl proti jedům odolný. 
Většinou jsou plody jedovatější než ze-
lené části rostlin. Některé části jedova-
tých rostlin v malém množství se ještě 
dnes používají v lékařství například k lé-
čení srdečních chorob.

Velmi nebezpečné, zejména pro malé 
děti, jsou barevné plody, které si děti 
mohou splést třeba s rybízem, borůvkou 
nebo jiným bobulovitým ovocem. Jedo-
vaté červené plody má například konva-
linka, lýkovec jedovatý, kalina obecná, 
bez červený, zimolez tatranský, brslen 
evropský. Jedovaté bílé plody má pá-
melník, černé plody ptačí zob, břečťan, 
střemcha. Z plevelů lilek černý a z planě 
rostoucích vraní oko a rulík zlomocný. 
Smrtelně jedovatá semena má jednoletý 
skočec, z ozdobných dřeviny pak štědře-

nec odvislý, trnovník (lidově akát). Mezi 
rostliny, kde je jedovatá nadzemní část, 
patří oměj šalamounek, hlaváček jarní, 
čemeřice černá a zelená, ocún podzimní, 
náprsník červený, talovín zimní, orlíček 
zahradní. Vše jsou to rostliny krásné kvě-
tem, které upoutají naši pozornost. 

Okrasné cibuloviny jsou nebezpečné 
v podzemních cibulích, a proto musíme 
být opatrní při práci s nimi, při sázení, 
vyrývání, sušení i ukládání. Nejvíce je-
dovatý je ocún podzimní, méně jedo-
vaté jsou sněženky, bledule, narcisy, 
šafrány i řebčík královský.         

Okrasné dřeviny listnaté: i mezi nimi 
se najdou ty s jedovatými listy, napří-
klad rúj, barvínek, dřišťál (jeho plody 
jsou velmi ceněné pro vysoký obsah 
vitamínu C, zpracováváme  a konzu-
mujeme je jako kompoty, šťávy), rodo-
dendrony s azalkami, kručinka,  janovec 
a tak krásná vistárie. 

Jehličnany: z těch jedovatých na první 
místo patří tis, ten je toxický prakticky ce-
lý včetně semínka, pouze červený duži-
natý obal jeho semínka není jedovatý. Je-
dovaté jsou větve zeravů - tújí, cypřišků, 
jalovce klášterského. Pokračování příště.

V dnešní hektické době díky za naše za-
hrádky, krásu květin, rozkvetlých stromů, 
zahrada je radost na celý život. O veške-
rých našich akcích budete informováni 
ve vývěsných skříňkách, na stránkách ÚZ 
a  našem webu https://kvetyujezda.ic.cz. 
Za újezdské zahrádkáře 

Blanka Exnerová

Zahrádka v květnu 

SPCCH ruší své akce
Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdě n. L. dává na 
vědomí, že s ohledem na situaci ruší veškeré své akce, zatím do konce červ-
na. Jedná se o avizované vycházky, výlet a ozdravný pobyt ve Strážovicích 
v termínu 30. 5. - 5. 6. 2020. 

Cvičení pro kardiaky s prvky jogy, které se pro uzavření tělocvičen a Poly-
funkčního domu nekoná, bude snad pokračovat od září a poplatky již zapla-
cené v I. pololetí budou převedeny na měsíce září - prosinec. Vracet se pení-
ze nebudou, pouze se sníží další platby. Děkujeme za pochopení a přejeme 
všem pevné zdraví a věříme, že se na podzim ve zdraví všichni sejdeme.

Eva Štrasmajrová

Náhradní termín divadla

Klub aktivních seniorů upozorňuje 

členy, kteří mají vstupenky na 

„Kata Mydláře“ do divadla 

Brodway, že máme 

náhradní termín představení 

30. září 2020 v 11:00. 

Doufáme, že to již vyjde.

Irena Krajzingrová
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Pokud by nám někdo před pár měsíci řekl, že se zavřou 
školy  a  my nebudeme moci pokračovat v  trénincích, 
ťukali bychom si v  lepším případě nevěřícně na čelo. 
Nikdo z nás s tím nepočítal. Stejně tak se spoustou 
volného času.
Rozhodli jsme se ten čas využít. Spustili jsme výukový 
program s názvem Karanténa Dojang na sociálních 
sítích. Každý den jsme přesně v 15:00 začali zveřejňovat 
výuková videa propojená hashtagem #karantenadojang 
a #kangsimforce, která si pro naše nejmenší připravil 
trenérský kolektiv společně s asistenty.
Videa jsou sice určena pro nejmenší začátečníky a také 
pro pokročilé závodníky, ale jejich kouzlu snadno 

propadnou i rodiče. Pobavíte se i v případě, že jste 
doposud o  taekwondu jen slyšeli nebo četli a  kdoví, 
třeba se tak naučíte základy bojového umění. Videa 
natáčíme v improvizovaných podmínkách v karanténě, 
i tak doufáme, že našim členům pomohou překonat 
nynější těžkou situaci. Jménem Kangsim Dojang chceme 
moc poděkovat všem instruktorům, kteří se do tohoto 
miniprojektu zapojili!
A co vy, nezacvičíte si s námi? 
https://www.facebook.com/kangsim.dojang/
https://www.instagram.com/kangsimdojang/

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

Od počátku května mají tenisové kurty na rohu Kalské 
a Veletovské ulice nového nájemce. TJ Sokol střídá spo-
lečnost TK Tola, která vzešla z výběrového řízení.

Hráčům tenisu nebude firma neznámá – vznikla roku 
2012 a  působí na kurtech v sousedních Klánovicích 
(tam provozuje i přetlakovou nafukovací halu), a také 
v Šestajovicích, Jirnech a Radonicích. TK Tola nabízí in-

dividuální i skupinové tréninky dětí i dospělých (již nyní 
je využívá zhruba desítka dětí z Újezda), tenisová sou-
středění i letní kempy, pod záštitou Českého tenisové-
ho svazu pořádá klubové i celostátní turnaje. TK Tola 
se díky dobrému trenérskému zázemí zaměřuje na hrá-
če všech úrovní – od začátečníků, přes rekreační hráče 
až po profesionály. 

A co nového chystá nájemce v Újezdě? „Mnozí z oby-
vatel Újezda vůbec neví, že tu tenisové kurty jsou, a to 
bychom chtěli změnit,“ říká Ondřej Tomíška, jednatel TK 
Tola. „Újezdské kurty jsou v krásném prostředí u lesa. 
Naším cílem je z  tenisového klubu udělat sportovní 
a kulturní centrum, kde se místní budou scházet neje-
nom kvůli tomu, aby si zahráli na kvalitních antukových 
kurtech, ale také proto, aby tu poseděli s přáteli. Dobré 
přátelské prostředí chybí nejednomu tenisovému klu-
bu,“ dodává.

Zaměřit se chce TK Tola také na práci s mládeží. „Ze zku-
šeností víme, že právě mladí hráči tvoří budoucnost ka-
ždého klubu,“ zdůrazňuje Ondřej Tomíška. 

Na tenisové kurty si 
může přijít zahrát 
kdokoliv bez ome-
zení. Otevírací doba 
dvorců je od 8-20 
hod. Není potřeba 
být členem, stačí jen 
jednoduše zarezer-
vovat termín na tel. 
čísle 720  380  800 či 
online na nově zří-
zených webových 
stránkách www.teni-
sujezd.cz.

Blahoslav Hruška

Taekwondisté cvičí v karanténě

nově otevíráme

pro veřejnost

T E N I S O V Ý  K L U B  Ú J E Z D  N A D  L E S Y

V E L E T O V S K Á  2 3 5 8  |  1 9 0  1 6  P R A H A  9  
Ú J E Z D  N A D  L E S Y

T: +420 720 380 800 | WWW.TENISUJEZD.CZ

TĚŠÍME SE NA VÁS

OTEVŘENO DENNĚ 8:00 - 20:00

NÁBORY DĚTÍ DO VŠECH KATEGORIÍ

Nový nájemce na kurtech

SPORT



nost odebrala jed-
nu plastovou láhev 
o objemu 0,5 litrů. 

Klánovice
Tamní Úřad MČ na 
vyžádání až do odvolání přistavuje seniorům starším 65 let 
k jejich domům kontejnery na bioodpad bez poplatku. Jde 
o objemy od dvou m2 až po 9 m2, určené jsou zejména 
na trávu, větve a listí. Klánovice tak chtějí umožnit, aby si 
senioři ohrožení koronavirem mohli upravit svou zahrádku, 
zároveň ale nemuseli s opadem nikam jezdit. 

Úvaly
Pod vedením Luboše Jeřábka, hlavního vedoucího Měst-
ského domu dětí a mládeže, vznikla baterie sedmi 3D tis-
káren, které se zapojily do celorepublikové akce tištění 
ochranných plastových štítů pro lékaře a zdravotníky. 

Blahoslav Hruška
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Běchovice
Podobně jako v Újezdě, i v Běchovicích vznikl obecní „rouš-
kovník“, kam dobrovolníci zavěšují látkové roušky. Na zna-
mení koronakrize načas svůj vlastní respirátor dostal i T. G. 
Masaryk. Konkrétně jeho socha od Miro Jakubčíka, která byla 
odhalená předloni při oslavách 100. výročí vzniku samostat-
ného Československa. 

Koloděje
Od 20. dubna Úřad MČ spustil druhou vlnu distribuce pří-
pravku Anti-Covid. Desinfekce, jejíž recepturu doporučila 
Světová zdravotnická organizace, je určená domácnostem 
kolodějských občanů. Úřad apeloval na to, aby jedna domác-

Doba koronavirová

Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky tohoto čísla ÚZ byly společenské a kulturní akce prozatím zrušeny, 
sledujte, prosím, aktuální program na následujících webových stránkách, na něž se dostanete po načtení 
QR kódu do svého mobilního telefonu. 

KLÁNOVICE
KC Nová Beseda

ÚVALY
Městský úřad 

BĚCHOVICE
Úřad MČ Praha-Běchovice

KOLODĚJE   
Úřad MČ Praha-Koloděje

Kulturní akce u našich sousedů

Okolní obce stejně jako Újezd minulý měsíc naplno zasáhla opatření související 
s bojem proti koronaviru. Nabízíme proto několik postřehů a nápadů od sousedů.

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané

Nízké ceny. Možnost dopravy.
Tel.: 602 248 464

Email: kcrt@seznam.cz

SERVIS, REVIZE 
PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB 

STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY 

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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

tábor klánovice.indd   1 15.4.2020   15:11:04

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 

dokumentace, insolvence, nemovitosti, 
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

Vykoupím staré knižní pozůstalosti, 
staré tiskoviny, sbírky starých pohlednic, 

poštovních známek, fotografií, staré 
obrazy apod. 

731 489 630

INZERCE
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cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

cena 10.750.000,-Kč

PRONÁJEM –ŘRD 5+kk/G, podlahová plo-
cha 220 m2, pozemek 306 m2, Poříčská ul.,

Praha 9 – Újezd nad Lesy

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

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

Štefánikova ul., Zeleneč

PRODEJ – rovinatý stavební pozemek
70x20m, výměra 1412 m2, Svojšická ul.,

Praha 9 - Újezd nad Lesy

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

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

& 603 280 220
Makléř roku 2015 REMAX ČR

Ing. Zdirad Pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

cena 40.000,-Kč/měsíc + energie
+ odstupné

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

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

PRODEJ – luxusní novostavba RD
5+kk, garáž, 2 terasy,
užitná plocha 200 m2,
pozemek 680 m2,
Potoční ulice, Šestajovice

Cena 13.500.000,-Kč

Nově

cena 29.900,-Kč/měsíc + energie cena 9.990.000,-Kč


