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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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Dne 28. října si připomínáme 
100.  výročí vzniku samostat-
ného československého státu. 

Ve spolupráci s Masarykovou základ-
ní školou, Újezdským muzeem a Úřa-
dem městské části jsme pro Vás při-
pravili oslavu tohoto výročí. Všichni 
jste srdečně zváni. Pozvánku najdete 
uvnitř čísla.
Ve dnech 5. a 6. října budeme 
v Újezdě nad Lesy vybírat 17 zastupi-
telů z 11 volebních stran a uskupení. 
V době, kdy píši tyto řádky, je předvo-
lební klání už v plném proudu.
Od samého začátku, kdy současná 
koalice vznikala, jsem se snažila spo-
jovat lidi různých názorů. Později, už 
jako starostka, jsem se snažila o  to, 
abych Újezd směřovala k rozvoji a vy-
tvořila nám všem příjemné prostředí. 
Podporovala jsem smysluplné nápa-
dy kolegů a naslouchala občanům. 
Neumím pracovat a řídit se jen kolon-
kami a tabulkami a nenaslouchat při-
tom potřebám lidí. To byl také důvod, 
proč jsme se v radě často dohadovali 
s místostarostou Roušarem. Nebyl 
ochoten pochopit, že na prosazová-
ní některých jeho myšlenek nejsou 
vhodné podmínky a nakonec nás roz-
dělila i  jeho neschopnost podřídit se 
názoru ostatních koaličních kolegů. 
Sám, prezentující se jako velký de-
mokrat, nakonec demokratické prin-
cipy fungování společnosti neunesl. 
Nedokázal podpořit rozdílné názory 
kolegů a radu i koalici nakonec opus-
til. I přes to, že mě i úředníkům leckdo 
házel klacky pod nohy, se nám poda-
řilo odvést kus dobré práce.
Jen hotových investičních akcí je za 
cca 143 milionů korun. Plus ty, které 
jsou ve fázi rozpracovanosti, případ-
ně v projektové přípravě. K tomu ještě 
investiční akce magistrátní. Nebudu 
je tu všechny vyjmenovávat, seznam 
investic OMI najdete na str. 4. K jejich 
uskutečnění jsme využívali finančních 
dotací z magistrátu a EU i peněz z re-
zervy naší městské části.
Vyřešili jsme soudní spor s majiteli 
budovy Ideal Lux. Nastartovali jsme 
nutné opravy v budově úřadu - zre-
konstruovali jsme obřadní místnost 
a matriku, odbor občanských průkazů 
a pasů, technické zázemí pro finanč-
ní odbor. Zavedli jsme elektronický 
docházkový systém. Zmodernizovali 
telefonní ústřednu. Díky restruktura-
lizaci úřadu se nám podařilo efektiv-
něji organizovat práci údržby, tzv. čety. 
Ta  byla terčem časté kritiky, žádného 
z  mých předchůdců však nenapadlo, 

udělat si inventuru 
jejich technického 
zařízení. Bylo skuteč-
ně směšné, s  jakým 
vybavením muse-
li pracovat. Každá 
okolní menší měst-
ská část na tom byla 
lépe. A není pravdou, že jsme na in-
vestice neměli peníze. 
Po několikaletých pokusech prona-
jmout restauraci a sál Level jsme re-
staurační zařízení změnili na Dům dětí 
a mládeže. Nákladný provoz už nemu-
síme financovat z vlastního rozpočtu. 
Konečně si budova „na sebe vydělá“ 
a z příjmů jsme schopni financovat ne-
jen provoz, ale i opravy!  
Zvýšili jsme bezpečnost v Újezdě. Po-
dařilo se nám navýšit počet bezpeč-
nostních kamer a zároveň je napojit 
na bezpečnostní systém hl. m. Pra-
hy, což v praxi znamená, že záznamy 
z kamer se archivují.  
To, že jsme nedokončili stavbu hasič-
ské zbrojnice, mě velice mrzí. Firma 
Dakastav, která stavbu začala a  nedo-
končila, v Újezdě již úspěšně realizovala 
dvě stavby. Naše pohledávky vůči této 
firmě jsme již řádně přihlásili a já věřím, 
že se nám nového dodavatele podaří 
vybrat. Stavba by tak mohla být dokon-
čena během několika měsíců. To, že si 
naši hasiči nové zázemí zaslouží, je be-
zesporu jasné.
Podařilo se nám „dát věci do pohybu“ 
a nastartovat zdravý rozvoj Újezda.  
K  funkci starostky jsem od začátku 
přistupovala s velikou pokorou. Sna-
žila jsem se po celé tři roky o to, aby 
na úřadě opět zavládla atmosféra dů-
věry a klidu na práci. Snad se mi to 
podařilo. 
Děkuji všem kolegům zastupitelům za 
nezprostředkovatelné zážitky při prá-
ci, děkuji úředníkům za jejich loajalitu 
a profesionalitu, se kterou svou práci 
vykonávají a v neposlední řadě bych 
chtěla poděkovat své rodině, manže-
lovi a dceři za trpělivost a podporu, 
kterou mi celou dobu byli. 
Pokud obhájím ve volbách svůj man-
dát zastupitele, velice ráda podpořím 
smysluplnou koalici. Pokud ne, budu 
s potěšením sledovat práci nové koa-
lice Újezda nad Lesy. 
Přeji Vám, milí Újezďáci, aby nová po-
litická reprezentace, která vzejde z le-
tošních voleb, splnila všechna Vaše 
očekávání, se kterými jste k volbám 
šli.

Vaše starostka
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Investiční akce realizované Odborem majetku a inves-
tic Úřadu MČ Praha 21
• Rekonstrukce skautské klubovny - celkové náklady 

akce cca 12 mil. Kč
• MZŠ – Rekonstrukce  kuchyně - celkové náklady akce 

cca 16,9 mil. Kč
• Přístavba MZŠ Polesná včetně vybavení přístavby - 

celkové náklady akce cca 31,2 mil. Kč
• Zateplení MŠ Sedmikráska - celkové náklady akce cca 

4,8 mil. Kč
• Zateplení MŠ Rohožník - celkové náklady akce cca 

4 mil. Kč
• Revitalizace rybníka v ul. Dubinská - celkové náklady 

akce cca 4,5 mil. Kč
• Realizace Rákosníčkova hřiště na Rohožníku 

(spolupráce s LIDL) – akce LIDL 0 Kč
• Chlazení kanceláří ÚMČ Praha 21 - celkové náklady 

akce cca 0,4 mil. Kč
• Opravy bytů v původní panelové zástavbě - celkové 

náklady akce cca 1,0 mil. Kč
• Rekonstrukce kotelny MŠ Rohožník - celkové náklady 

akce cca 2,2 mil. Kč
• Rekonstrukce kotelny MZŠ Polesná - celkové náklady 

akce cca 4,2 mil. Kč
• Modernizace vstupu MZŠ Polesná - celkové náklady 

akce cca 11,8 mil. Kč
• Homogenizace povrchu v  ul. Onšovecká - celkové 

náklady akce cca 0,8 mil. Kč
• Rekonstrukce chodníku v  ul. Čentická - celkové 

náklady akce cca 3,3 mil. Kč
• Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmikráska - celkové 

náklady akce cca 2,5 mil. Kč
• Rekonstrukce jídelny v MZŠ Polesná - celkové náklady 

akce cca 6,5 mil. Kč
• Zjednosměrnění komunikací a navigační systém - 

celkové náklady akce cca 0,9 mil. Kč
• Rekonstrukce komunikace v ulici Oplanská - celkové 

náklady akce cca 23 mil. Kč
• Rekonstrukce skateparku - celkové náklady akce cca 

6,6 mil. Kč
• Modernizace komunální techniky - nákup 

kontejnerového automobilu - celkové náklady akce 
cca 2,0 mil. Kč

• Modernizace komunální techniky – sekací stroje - 
celkové náklady akce cca 1,2 mil. Kč

• Modernizace komunální techniky – univerzální 
kloubový komunální nosič, s čistícími nástavbami - 
celkové náklady akce cca 3,5 mil. Kč

Celkové investiční náklady na dokončené akce 
143,3 mil. Kč
Další akce Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 
21 rozpracované, příp. v projektové přípravě 
• Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy
• Poliklinika MČ Praha 21
• Fitpark
• Rekonstrukce oplocení MZŠ Polesná
• Rekonstrukce tělocvičen

• Studie atletická hala - běžecký tunel Polesná
• Přístřešky na kola na nádraží Klánovice + Kolárna 

(spolupráce s TSK)
• Památník ke 100. výročí založení ČSR
• Vybudování zastávek na hlavní (Plhovská – Penny)
• Ostatní akce Odboru majetku a investic Úřadu 

MČ Praha 21
• Opravy místních komunikací – zejména souvislá údržba 

ul. Radimská (úsek Starokolínská x Dědická),  
Rápošovská (úsek Starokolínská x Dědická),   
Ratajská (úsek Starokolínská x Dědická),
 Plhovská (úsek (úsek Starokolínská x Čížovská), 
Náhořanská (úsek Borovská x Budčická), 
Polepská (úsek Čankovská x Čekanovská) a další  

• Oprava oplocení 1. MŠ Čentická
• Akustická předstěna v MZŠ Polesná
• Výměna střešních oken na MZŠ Staroklánovická 230
• Opravy dětských hřišť (zejména nový workout 

u tenistů, prvky na psím plácku a další)
• Opravy na tenisových kurtech (oplocení, šatny, 

zpevněné plochy)
• Oprava kanalizace MŠ Sedmikráska
• Další opravy v objektech MŠ a MZŠ

Investiční akce Magistrát hl. m. Prahy, PPD a.s. a další

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor technické vybavenosti
• etapa 0005 Komunikace Starokolínská a Novosibřin-

ská – kanalizace
• etapa 0020 Homogenizace – Druhanická
• etapa 0021 BUS MHD – ČD Výstavba smyčky MHD 

- BUS u stanice ČD Klánovice včetně nezbytné 
infrastruktury – projektová příprava

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
• Cyklostezka Blatovská alej – zahájena realizace
• Souvislá oprava povrchu v ul. Zaříčanská – příprava 

a realizace 09-10/2018

Pražská plynárenská distribuce a.s.
• Rekonstrukce plynovodů 

přehled připravil
Josef Roušal,

vedoucí odboru majetku a investic

Co se v Újezdě postavilo
Přehled investičních a ostatních akcí realizovaných ve volebním období 2014 – 2018

Co bude s rozestavěnou hasičárnou? Kdo a kdy stavbu dokončí? 
Vladimír Vašek

Stavba je v tuto chvíli pozastavena a to vzhledem k tomu, že 
na sebe dodavatel firma DAKA Stav, s.r.o. uvalil insolvenci, ve 
které MČ Praha 21 přihlásila pohledávky a dále se smluvní ad-
vokátní kanceláří řeší další postup.
V současné době je připravována zadávací dokumentace k vý-
běrovému řízení na nového dodavatele, který by měl stavbu již 
dokončit. Předpoklad dokončení je cca v polovině roku 2019, 
v případě že bude vybrán nový dodavatel ještě v letošním roce, 
tedy během října nebo listopadu.

Josef Roušal,
vedoucí odboru majetku a investic 

Ptáte se? Odpovídáme
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Kalendárium na říjen
3. 10. Alena Antonová,   

Daniela Benešová,  
Karel Beneš,   
vernisáž výstavy,   
Café a galerie Zelený dům, 
od 18 hod.

  4. 10. Vyprávění   
o jihovýchodní Asii, 
společenský sál 
Masarykovy ZŠ,   
od 16: 30 hod.

  5. 10. Zahájení zahrádkářské 
výstavy,    
Areál snů 
ve Staroújezdské ul., 
od 14 hod.

  6. 10. Pilotní koncert k festivalu 
Operétte Praha 
a prohlídka Emauzského 
kláštera,    
pořádá SPCCH,   
od 16 hod.

  8. 10. Trénování paměti 
nejen pro seniory, 
Újezdské muzeum, 
od 14 hod.

11. 10. Výlet na Lounsko,  
pořádá SPCCH,   
odjezd v 7 hod. od Lidlu.

12. 10. Výtvarná dílna –
korálkování,  
Dům dětí a mládeže, 
Polyfunkční dům,  
od 16 hod.

13. 10. Bajaja, klasická pohádka, 
Polyfunkční dům,  
od 10: 30 hod.

17. 10. Divadelní představení 
Trhák, divadlo Broadway, 
v 11 hod.,   
pořádá KAS.

20. 10. Výlov Újezdského rybníka, 
od 9 hod.

28. 10. Sto let republiky,   
program viz str. 10.

Dne 18. 9. 2018 jsme v naší nově zrekonstruované ob-
řadní místnosti Úřadu MČ Praha 21 přivítali nové ob-
čánky městské části Praha – Újezd nad Lesy. Celkem 
paní starostka Karla Jakob Čechová přivítala 13 holči-
ček a 19 chlapečků. Děkujeme za krásné vystoupení 
dětem z MŠ Sedmikráska, které přivítaly naše nové 
občánky básničkami a písničkami. Dovolte mi skončit 
slovy paní starostky: „Vážení rodiče, k narození vaše-
ho děťátka Vám upřímně blahopřejeme a k plnění ná-
ročného, ale krásného rodičovského úkolu přejeme 
hodně zdraví, síly, moudrosti a trpělivosti“.

Lenka Drdlová, 
odbor občansko správní

Noví občánci

Uvádíme přehled kandidátních listin podaných pro volby do Zastupitelstva MČ 
Praha 21. Volební strany jsou uvedeny v pořadí podle data předání kandidát-
ních listin; všechny volební strany byly dne 15. 8. 2018 zaregistrovány, rozhod-
nutí jsou k dispozici na úřední desce. Pořadí na hlasovacím lístku nebylo vylo-
sováno z důvodu podání návrhu Městskému soudu (MS) v Praze.
Po rozhodnutí MS v Praze proběhlo dne 30. 8. 2018 vylosování pořadí volebních 
stran na hlasovacím lístku.
Nejpozději do 3. října 2018 (středa) do 14.00 hod. (48 hodin před zahájením voleb) 
je možné se vzdát nebo odvolat kandidaturu (viz § 24 zák. č. 491/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Úkon může učinit kandidát nebo zmocněnec volební strany.

 Vylosované číslo; název volební strany; typ volební strany
  6. Patrioti; sdružení politické strany PATRIOTI ČR a nezávislých kandidátů
  8. Občanská demokratická strana, ODS; politická strana
  4. Pro Prahu, HPP; politické hnutí
11. PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD; koalice hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a České 

pirátské strany
  5. ANO 2011; politické hnutí
  9. Otevřený Újezd; sdružení nezávislých kandidátů a politických stran KDU-ČSL 

a Strany zelených
10. Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM; politická strana 
  2. TOP 09; politická strana
  7. STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR; politická strana
  3. Česká strana sociálně demokratická, ČSSD; politická strana
  1. Strana svobodných občanů, Svobodní, politická strana.

Vladimíra Kozáková

Vylosovaná čísla do voleb

Společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s. provede rekonstrukce řa-
dů a přípojek plynu. Dotčeným rezidentům bude zhotovitelem dodána podrobná 
informace, vč. termínu vypnutí přívodu plynu. Odpovědným pracovníkem je pan 
Stojka, tel. č. 601 571 317.
Akce „Rekonstrukce STL plynovodu Kojická, k. ú. Újezd nad Lesy“ proběhne 
v termínu od 26. 10. 2018 – 15. 11. 2018, a to v těchto etapách
 1/  Klešická (čp. 931 – Velimská),  26. 10. – 07. 11. 2018
 2/  Klešická (Velimská – Všeňská),  26. 10. – 07. 11. 2018
 3/  Kojická (Valdovská – Velimská),  29. 10. – 08. 11. 2018
 4/  Kojická (čp. 460 – Všeňská),  29. 10. – 08. 11. 2018
 5/  Kynická (Všeňská – Velimská),  01. 11. – 14. 11. 2018
 6/  Kojická (Velimská – čp. 460),  05. 11. – 15. 11. 2018;
Děkujeme za pochopení, omlouváme se za dopravní komplikace.

Vladimíra Kozáková,
odbor životního prostředí a dopravy

Rekonstrukce plynovodů
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Na různých místech ÚZ jsme se mohli dočíst, jak zhoršená je do-
prava v Újezdu jen proto, že nebyl zaveden protisměrný provoz 
cyklistů v jednosměrkách. Jako příklady byly zmiňovány přede-
vším ulice Hodkovská a Rápošovská. Jelikož mnohá tvrzení ne-
jsou ověřená, je třeba věci uvést na pravou míru.
Ulice Hodkovská – projekt a realizaci zajišťoval vlastník komuni-
kace, Magistrát hl. m. Prahy. Úřad MČ Praha 21 se snažil o úpra-
vu uspořádání komunikace, vzhledem k nevyřešeným okolním 
pozemkům, nesouhlasnému stanovisku Lesů ČR a zástupce ma-
gistrátu nebylo možné změny provést. 
Občané Hodkovské byli osloveni, zda dají přednost kolům či 
možnosti parkování aut rezidentů nebo jejich návštěv. Vybrali si 
možnost parkování aut.  Kolaudace ulice se schváleným znače-
ním, které neumožňuje cyklistům jízdu v protisměru, proběhla 
v září 2016 (značení je do dnešního dne beze změny). Do správy 
MČ Praha 21 byla ulice předána koncem února 2017.

V minulých číslech ÚZ se napsalo mno-
ho o provozu cyklistů po zavedení jed-
nosměrek.  Obviňování, že MČ Praha 
21 je nepřátelská k cyklistům a ohro-
žuje některé obyvatele (děti), nemá 
opodstatnění, neboť jednosměrky vy-
tvářejí větší a bezpečnější prostor pro 
pohyb chodců, jízdu na kole a parko-
vání vozidel, než je tomu u komunika-
cí s obousměrným provozem. 
K zavádění jízdy cyklistů v protisměru 
dle dopravního generelu a cyklogene-
relu, je třeba uvést, že Policie ČR uved-
la již v roce 2013 své námitky: „Návr-
hy nevychází ze skutečných rozměrů 
komunikací, hlavně z jejich šířky. Míst 
a oblastí, které jsou zpracovány detail-
ně, je pouze několik. Pro protisměrný 
provoz cyklistů jsou velmi důležité šíř-
ky komunikací. Na obou návrzích ge-
nerelů je možno dále „stavět“, nicmé-
ně je nutno jednotlivá místa a úseky 
řešit postupně s přihlédnutím k pod-
mínkám a uspořádání komunikací.“ 
Jízda v protisměru by měla být povo-
lena pouze v nejnutnějších případech. 
Zpravidla se vedení cyklistů v  proti-
směru při šířce jízdního pásu mezi ob-

rubníky menší než 4,50 m nedovoluje 
(do této šířky se nezapočítává případ-
ný parkovací pruh/pás). Dle zákona 
má zůstat 3 m volný jízdní pruh + 1 m 
jízdní pruh pro cyklisty + min. odstu-
pové vzdálenosti tvořící dohromady 
zmiňovaných 4,5 m šíře. 
V pruhu pro cyklisty se mohou pohy-
bovat koloběžky (platí stejné povin-
nosti jako pro cyklisty!), ale i lyžaři, 
bruslaři na kolečkových bruslích nebo 
obdobném vybavení a osoby užívající 
osobní přepravník mladší 18 let bez 
doprovodu, ochranné přilby, prokázá-
ní potřebného rozsahu ovládání zaří-
zení a předpisů o provozu na pozem-
ních komunikacích a také bez právní 
způsobilosti za své jednání. Mezi 
tento okruh osob patří i děti mlad-
ší 10  let, aniž by byla zajištěna jejich 
bezpečnost, ale i bezpečnost ostat-
ních účastníků provozu. Členové do-
pravní komise, kladoucí bezpečnost 
všech na první místo, proto nemohou 
schvalovat neodůvodněný požada-
vek protisměrného provozu cyklistů 
ve všech jednosměrkách. Naopak li-
dé, kteří jízdu cyklistů v protisměru 

prosazují za  každou cenu ohrožují 
nejzranitelnější skupinu obyvatel – 
zejména děti.
Důkazem, že MČ Praha 21 není ne-
přátelská k cyklistům, jak někteří ne-
ustále tvrdí jsou např. již připravené 
akce na nádraží Klánovice – 1. etapa 
- přístřešek pro 20 kol (provedení cca 
do listopadu 2018), 2. etapa – kolárna 
pro cca 50 kol a přístřešek pro 10 kol 
(provedení po vyřízení stavebního 
povolení a výběru dodavatele ze stra-
ny TSK a.s.). Dále cyklostezka Bla-
tovská alej - délka cca 750 m (v září 
bylo předáno staveniště, dokončení 
do konce roku).  Na  jaro 2019 je na-
plánovaná cyklostezka Starokláno-
vická, nyní probíhá výběr dodavate-
le. Tyto a jiné akce by nebylo možné 
provádět bez účasti MČ  Praha  21. 
Současně jednáme s  ing. Syrovým 
o aktualizaci cyklogenerelu a rozpra-
cování  řešení v páteřních ulicích, aby 
s  přihlédnutím k poměrům komuni-
kací mohl být případně zaveden pro-
voz cyklistů v protisměru.

Radek Ladman,
odbor majetku a investic

Jednosměrky a cyklisté? Bezpečnost má přednost

Jak je to s Hodkovskou a Rápošovskou
Dopravní komise (DK) letos v dubnu navrhla vedení 
cyklotrasy přilehlým lesem, čímž by byl problém Hod-
kovské kompletně vyřešen. DK vycházela mimo jiné 
i z informace, že v Hodkovské není možné povolit jíz-
du cyklistů v protisměru, pokud zůstane zachována 
možnost parkování aut, což potvrdil i zástupce Policie 
ČR. DK vyzvala cyklokoordinátora k předložením ná-
vrhu řešení nejen ul. Hodkovské, ale pohybu cyklistů 
v protisměru v celém Újezdu. Do 31. 8. 2018 nebylo 
nic předloženo, tudíž není žádný materiál k projedná-
ní a příp. odsouhlasení. Obviňování pracovníků ÚMČ 
Praha 21 a členů DK jsou nepodložená, neboť postu-
povali demokraticky a otevřeně směrem k  obyvate-
lům Hodkovské.
Ulice Rápošovská je pro cyklisty průjezdná od ul. Sta-
rokolínské beze změny. V opačném směru od ul. 
Staroújezdské lze použít trasu Domanovická - Rataj-
ská – Dědická – Rápošovská.  Vzdálenost je shodná 
s trasou původní. Obvinění, že dochází k rušení stáva-
jícího značení mezi ul. Dědická a Starokolínská, se ne-
zakládá na pravdě a vzniká tak řada otázek jako např.: 
Stav v Hodkovské trvá od října 2016, proč je tento stav 
kritizován až nyní? Jsou důležitější chodci a parkování 
aut na komunikaci, nebo provoz cyklistů v protismě-
ru? Má  přednost názor rezidentů, nebo stanovisko 
všech obyvatel, ačkoliv danou ulicí pouze projíždějí 
nebo ji vůbec nepoužívají? Kdo rozhodne, které sta-
novisko má být upřednostněno? 
Věříme, že po přečtení výše uvedeného se dokážete 
lépe orientovat a utvořit si svůj názor.  

Radek Ladman,
odbor majetku a investic



Z osudu projektu nové polikliniky 
na Blatově, která by měla vznik-
nout přebudováním bývalé to-

várny Ideal Lux, se stalo předvolební 
téma. Řešení, jak dál se zdravotnic-
tvím v Újezdě, sahají od původního 
plánu na vystěhování zdravotního 
střediska na Rohožníku po rozdělení 
lékařských a zdravotnických služeb 
mezi Blatov a Rohožník až po nápad 
do blatovské budovy raději nastěho-
vat úředníky.
Poněkud stranou zůstává fakt, že pro-
jekt blatovské polikliniky mezitím po-
kročil. Postaralo se o to ostravské stu-
dio Kania, které na základě konzultací 
s hygieniky, veřejné debaty a připomí-
nek lékařů, kteří projevili zájem se do 
blatovského objektu přestěhovat, do-
končilo studii rekonstrukce. Vedoucím 
projektu byl ing. Jan Lampa, studii vy-
pracoval ing. arch. Rostislav Čajánek.
Rekonstrukcí objektu vzniknou nové 
prostory pro zdravotnictví a středis-
ko osobní hygieny o přibližné podla-
hové ploše 2034 m2, dále nová slu-
žebna Policie ČR o podlahové ploše 
ca  625 m2 a  v přilehlé ocelové hale 
zázemí a skladovací prostory pro pra-
covníky údržby Úřadu MČ Praha 21. 
Připomeňme, že nové prostory pro 
policisty jsou důsledkem rozrůstání 
úřadu. To ale není samoúčelné. Na-
še městská část vykonává rozšířenou 
působnost pro široké okolí (v Újezdě 
sídlí například Orgán sociálně-práv-
ní ochrany dítěte, OSPOD), úředníci 
pracují v nevyhovujících podmínkách 
a potřebují nové kanceláře. Z rozší-
řením úřadu se ostatně počítalo již 
před deseti lety, s výjimkou půdních 
nástaveb k němu ale nedošlo. Logic-

ky se tak nabízí příležitost současnou 
služebnu Policie ČR v Hulické přesu-
nout na Blatov a z původních pro-
stor vytvořit nové kanceláře. Jen pro 
srovnání – pro policisty je v bývalém 
Ideal Luxu podle projektu vyčleněna 
necelé pětina užitné plochy. Připo-
meňme, že objekt koupila loni naše 
městská část díky účelové dotaci na 
investice do zdravotnictví z Magistrá-
tu hl.m. Prahy ve výši 25 mil. Kč. Ná-
klady na rekonstrukci jsou vyčísleny 
na ca 85 mil. korun, z toho 50 mil. Kč 
by pokryla případná dotace z magis-
trátu. 
Financování ale logicky součástí do-
končení studie nebylo. Studio Kania 
řešilo především rozmístění ordinací 
a vnitřní dispozici. V části samotné 
polikliniky studie počítá s tímto obsa-
zením objektu:
suterén – středisko osobní hygieny 
(včetně sprch a koupele), dva rentge-
ny, místnost pro aktivizační činnost, 
archiv, prádelna, pedikúra
přízemí – bufet, optika, oční, masáže, 
bioresonance, lékárna
první patro – gynekologie (MUDr. Mi-
kulášek), dvě pediatrie (MUDr. Frňko-
vá a MUDr. Linková)
druhé patro (nástavba) – Medisal (in-
terní ambulance a chirurgie), prak-
tický lékař (MUDr. Klusáčková), kos-
metika, rezerva (35 m2) pro dalšího 
nájemce.
Ordinace budou mít samostatné vstu-
py, čekárny a také WC. Budova bývalé 
továrny je členěna nosnými sloupy 
a umožňuje tak velkou variabilitu pro-
storu. Oproti dnešnímu stavu počítá 
projekt s navýšením o jedno patro, 

jinak by se hmotové proporce měnit 
neměly.  
Bezbariérový přístup bude zajištěn po-
mocí ocelové rampy. Celkovou podobu 
studie včetně výměr najdete na webo-
vých stránkách MČ Praha 21 na adrese: 
http://praha21.cz/aktuality/6584-final-
ni-verze-studie-poliklinika. 

Blahoslav Hruška

Studie polikliniky

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

autobusů

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu 
samostatnou polovinu prodejního stánku 

na konečné zastávce autobusů sídliště Rohožník. 

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

Nabízený prostor má samostatný 
elektroměr a vodoměr. 

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

Informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

INZERCE

CO SE CHYSTÁ
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PÁTEK 7. 9. 
První akcí letošního Týdne zdraví by-
la vernisáž výstavy ke 130. výročí za-
ložení Klubu českých turistů (KČT).  
Kurátorkou výstavy je Klára Zezulová 
z KČT, která byla v originálním dobo-
vém turistickém obleku průvodkyní 
vernisáže. Vzácnými hosty byli gene-
rální sekretář KČT JUDr. Petr Hrubec 
a hlavní organizátor pochodu Praha-
-Prčice Petr Karlovský. V průběhu ve-
čera zazněly písně od středověku po 
současnost v podání amatérského 
flétnového souboru Aulos, který v ro-
ce 1991 založil prof. Václav Žilka. 
K výstavě byla vydána samolepka 
s motivem cykloturisty. Autorkou ob-
rázku je Tereza Černá, žákyně 8. A na-
ší ZŠ. Na výstavě, do které se výtvarně 
zapojily ZŠ Běchovice a Masarykova 
ZŠ, je možné zhlédnout např. jedny 
z  nejstarších výtisků časopisu Český 
turista. Potrvá do 14. 10.

SOBOTA 8. 9. 
Pro turisty, kteří se dopoledne zúčast-
nili 2. ročníku pochodu za loupežní-
kem DrHolcem, byly připraveny čtyři 
trasy Klánovickým lesem (5, 11, 25 
a 50 km).  Po stopách loupežníka se 
vydalo 140 turistů všech věkových ka-
tegorií, místních i přespolních.
K dostání byl nový pohled, jehož au-
tory jsou děti dvou újezdských mateř-
ských škol a základní školy. 
V cíli byly všem odměnou nový pamět-
ní list loupežníka DrHolce, medaile, 
razítka, sběratelské turistické vizitky 
a  známky, magnetka, trička s Drhol-
cem, soutěžní ochutnávka třinácti 
zdravých salátů (nejvíce hlasů získal sý-
rový, z červených fazolí, ovocný a fazo-
lový salát) a vločkové palačinky s mar-
meládou. Letos si díky P. Peškovi bylo 
možné vyzkoušet „tréninkový trenažer 
M. Sáblíkové“ a  míčovou hru korfbal. 
O pitný režim a občerstvení se posta-

rali Procházkovi z Vinotéky Blatov. Za-
koupením náramků, tykadel, píšťalek 
a zubních kartáčků přibylo Nadačnímu 
fondu ČRo Světluška 3 260 Kč. 

NEDĚLE 9. 9. 
I letos se konal cyklovýlet pro (pra)
rodiče s dětmi. Sešlo se na něm 10 li-
diček, od nejmenších školáčků až po 
ctihodné seniory. Ti nejzdatnější (2) 
dojeli k rozhledně u Geologického 
parku v Dolních Počernicích, ostatní 
zůstali sportovat v areálu běchovické-
ho diskgolfu.   
Za slunečné a teplé neděle nás přijel 
navštívit Daniel Žďárský se svými psy 
(Sucke, Wesley a Kildou). Tento sym-
patický pán nám předvedl ukázkový 
trénink s bull plemeny, který zahrno-
val různé disciplíny. Do dění mohli být 
zapojeni děti a jejich rodiče. 

PONDĚLÍ 10. 9. 
Počasí nám přálo celý týden a pondělí 
nebylo výjimkou. Zatímco pod vede-
ním Evy Štrasmajrové a jejími senio-
ry proběhl kurz trénování paměti, ve 
sportovním areálu školy v Polesné 
ulici školní sportovní klub seznamo-
val mladé sportovce se základními 
atletickými disciplínami.
ÚTERÝ 11. 9. 
Za pěkného počasí natěšené děti 
odstartovaly v 15 hodin II. ročník Vi-
drholeckého orieňťáku pod vedením 
zkušeného Jana Veselého a Jaroslava 
Zajpta. Pro účastníky byly připraveny 
tři  trasy, kterých se zúčastnilo 20 dětí.
STŘEDA 12. 9. 
Středa patřila mladým fotbalistům, 
kdo přišel, mohl si vyzkoušet trénink 
na vlastní kůži.

8

Třetí týden zdraví na nově 
zrekonstruovaném multifunkčním hřišti
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ČTVRTEK 13. 9. 
Pro děti ze ZŠ a z mateřských škol byla 
připravena nafukovací maketa zdravé 
plíce, kterou přivezl Onkomaják. Dvě 
usměvavé budoucí paní doktorky se-
znamovaly děti s funkcemi plic – jak 
pracují, jak moc jsou pro život důleži-
té, ale také je seznámily i se stinnou 
stránkou, různými onemocněními. 
Součástí makety byla obrazovka, na 
které se promítaly záběry z broncho-
skopického vyšetření plic.

PÁTEK 14. 9. 
Po dlouhém letním čekání se místní 
jezdci na koloběžkách, skatech a ko-
lech dočkali otevření nového skate-
parku. Nizkoprahový klub a terénní 
program Autobus z organizace Nepo-
seda s místními jezdci uspořádal závo-
dy ve scooteringu. Přes páteční termín 
se přihlásilo 17 jezdců ve dvou kate-
goriích. V mladší kategorii se předved-
lo šest jezdců a ve starší 11. Všichni 
předvedli své nejlepší triky a publikum 
jejich jízdy ocenilo zaslouženým po-
tleskem. Proběhla i exhibice profesio-
nálních jezdců. Zejména mistr repub-
liky v této disciplíně Jára Mini Soukup 
udivoval svými salty na koloběžce. Zá-
vody se velmi vydařily a všichni závod-
níci získali zajímavé ceny. 

SOBOTA 15. 9.
Třetí ročník týdne zdraví vyvrcholil na 
multifukčním sportovišti. I přes páteč-
ní mraky a déšť se počasí umoudřilo 
a doprovázelo nás po celý den sluníč-
ko, což všem návštěvníkům dodalo 
dobrou náladu. Programem prováděl 
zkušený moderátor Tomáš Horák. 
Nejprve starostka Karla Jakob Čechová 
slavnostně otevřela nový skatepark. 
Poté nám tenisová školička TK TOLA 
představila ukázkovou hodinu trénin-
ku pro začínající hráče. Velkou pozor-
nost vzbudila u diváku skate exhibice 

místních jezdců a parkuristé z Horních 
Počernic, kteří nám předvedli, jak se 
správně má využívat nový skatepark. 
O hudební program se postarala 
předkapela Floos, složená z hudeb-
níků z Domu dětí a mládeže.  Pohyb 
zajišťovali „Raráškové“ a jejich taneč-
ky a písničky. Danceport představil 
taneční ukázku jivu v podání Martina 
Hejhala a jeho partnerky Nikoly Lan-
gerové. Tancem to však nekončilo. 
Poprvé v letošním ročníku odstarto-
val 1. ročník Újezdského drandění, 
které uspořádala Michaela Řeháková. 
Ti, co naopak chtěli zpomalit, si také 
přišli na své. O to se postarala paní 
Aneta Pribulová se svou psí slečnou 
vlkodavkou Izabelkou, která nám 
předvedla ukázku canisterapie. 
Nechyběla ukázka zeleniny od našich 
zahrádkářů, návštěvníci mohli ochut-
nat různé odrůdy rajčat, a to i černé. 
Záchranná služba předvedla resus-
citaci dospělého, dítěte i obvazové 
techniky při úrazech a poradila, jak 
poskytnout první pomoc. Návštěvní-
ci si mohli změřit krevní tlak, hustotu 
kostí, vnitřní tuk, nebo se poradit, jak 
správně jíst či jak bojovat proti obe-
zitě. V pozadí nezůstala ani jednotka 
dobrovolných hasičů z Újezda, která 
svou technikou – vozidla a cisterny 
-  uchvátila především děti a jejich 
tatínky. V rámci požární bezpečnosti 
měli hasiči svůj stánek, v němž sezna-
movali nadšence s prevencí. 
Nemohla chybět ani exhibice našich 
taekwondistů z oddílu Kangsim Do-
jang. V jejím průběhu měli diváci mož-
nost zhlédnout „staré dobré” a  kla-
sické ukázky jakými jsou například 
sebeobrana v podání hlavního trenéra 
Marka Doxanského, sportovní zápas, 
silové přerážení tvárnic nebo sestava 
v podání našich mladších závodníků. 
Letos byla exhibice obohacena o ak-

robatické prvky, sestavy se zbraněmi 
či nové prvky při přerážení dřevěných 
desek. Velký dík patří především On-
drovi Pfrognerovi a Lukáši Sládkovi, 
jejichž rukopis letošní exhibice nesla.
Na závěr celého programu zahrála 
kapela Nouzovej východ. 
PODĚKOVÁNÍ
Dík patří Magistrátu hl. m. Prahy, ze-
jména radnímu pro zdravotnictví́ ing. 
Radku Lackovi a paní starostce Karle 
Jakob Čechové za podporu celé ak-
ce. Děkujeme i všem dalším, kteří se 
podíleli na organizaci a přípravě: za-
městnancům údržby, panu faráři dr. 
Ondřejovi Salvetovi, Petru Macho-
vi, Vojtěchu Tylemu a dalším lidem 
z DDM,  Kláře Zezulové, Evě Danielo-
vé, nízkoprahovému klubu a terénní-
mu programu Autobus z organizace 
Neposeda, Danceportu, Raráškovi, 
taekwondistům z Kangsim Dojang, 
především Marku Doxanskému, za-
hrádkářům,  dobrovolným hasičům 
a všem dalším, včetně „přespolních“, 
kteří se k naší akci připojili.
Poděkování za zajištění pochodu: sa-
láty Masarykova ZŠ (M. Hlaváčková, 
J. Holasová, E. Hegyiová, R. Kohoutová, 
I. Poláková, A. Kousalová, K. Polanská), 
loupežnice na trase (B. Jirsová, J. Eibi-
chová, L. Krupanská, M. Podolková, 
H. Hankiewiczová, B. Špalková), obslu-
ha salátů (M. Bártová 7.A, M. Vykysalo-
vá 4. A, sbírka pro Světlušku, příprava 
prostor (N. Králová 8. C, N. Vítová 8. C, 
žáci 9. A a 9. B), start a cíl, trasy (P. Pe-
šek, R. Pešek, Z.  Kazdová, P.  Mach, 
M. Theer), tisk materiálů (tiskárna Be-
tis), finanční podpora (MČ  Praha 21, 
Pražská plynárenská) 
Velký dík patří všem, kteří jste přišli 
a  svou účastí podpořili další ročník 
týdne zdraví.

D. Červinková, E. Danielová, 
P. Pospíšek, P. Mach
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škody jimi spáchané a budou povinny vzniklou škodu hraditi,“ 
stojí v záznamu.
Z průběhu první schůze újezdského zastupitelstva, která tr-
vala tři hodiny, je ale zřejmé, že obec pamatovala i na dlou-
hodobější vize. Rozhodla se iniciovat přejmenování železniční 
zastávky Jirny na Koloděje-Újezd a okrašlovacímu spolku pře-
nechat místo na zasazení památníku k uctění Újezďáků pad-
lých za 1. světové války. Z historie ale víme, že ani jeden z těch-
to plánů naplněn nebyl. Vlakové nádraží se po Kolodějích ani 
Újezdu nikdy nejmenovalo a ani památník nevznikl.
Na druhou stranu je třeba říct, že se život v obci řádně rozvíjel.
SEDM HOSPOD, TŘI ŘEZNÍCI
V letech 1928-29 proběhla v Újezdě elektrifikace, Blatov byl 
na elektřinu připojen v roce 1935. V Újezdě nebyla nouze o pro-
dejny a služby. K roku 1938 měla naše obec tři řeznictví a uzenář-
ství, patnáct obchodů smíšeným zbožím, sedm hospod a pro-
dávali tu tři trafikanti. Čilý byl i spolkový život. V obci působil 
Sokol, baráčníci, Okrašlovací spolek, Spolek divadelních ochot-
níků „Mošna“ nebo hasiči. Ze sportovců měli v Újezdě vlastní or-
ganizaci fotbalisté, tenisté i vyznavači stolního tenisu. V Újezdě 
byly hned čtyři knihovny: největší obecní (ta v roce 1938 čítala 
730 svazků), dále pak baráčnická, sokolská a vlastní knihovnu 
provozovali též sociální demokraté. O kulturních zájmech teh-
dejších obyvatel Újezda svědčí ještě jeden údaj. V Újezdě bylo 
před osmdesáti lety hlášeno 171 radiových přijímačů. Jedno rá-
dio tak připadalo na deset obyvatel – což i v rámci Prahy nebylo 
zanedbatelné číslo.
Urbanisticky za první republiky přestal být Újezd vesnicí a čím dál 
víc se začal podobat předměstí Prahy. Svědčí o tom i relativně 
nízké počty zemědělců. Do jednoho hektaru výměry půdy far-
mařilo v Újezdě 35 rolníků – pro ně ale půda jistě nebyla hlavním 
zdrojem obživy, šlo spíše o pole pro vlatní obživu. Nad 5 hektarů 
v naší obci bylo jen 13 zemědělců a nad deset hektarů polí ob-
hospodařovával jen jediný sedlák. Vesnický charakter nevyplývá 
ani z počtu zvířat. V celém Újezdě bylo k roku 1936 jen 74 kusů 
skotu (z toho jediný býk), patnáct koní, 68 prasat a 123 koz.
DESET STROMŮ NA OBYVATELE
První republika byla pro Újezd zlatou érou zahrádkaření. V roce 
1930 tu bylo jen osm hektarů zahrad, o pouhých šest let později 
již 33 hektarů, tedy čtyřnásobek. Pro zajímavost – v Újezdě bylo 
podle sčítání lidu z roku 1935 celkem 12 783 ovocných stromů. 
To je deset stromů na jednoho obyvatele.
Právě za první republiky se Újezd začal dynamicky rozvíjet a za-
žil opravdový stavební boom. Svědčí o tom i počty obyvatel. 
Podle sčítání lidu z roku 1930 měl Újezd 195 domů a 1234 oby-
vatel, Blatov pak 76 domů a 434 obyvatel. O osm let později, 
v roce 1938, udává publikace Popis obcí školního okresu říčan-
ského již celkem 368 domů a 1883 obyvatel. Přibyla tak stovka 
nových staveb.  

11

Zlatá éra Újezda

Spolehlivá dobová svědectví o tom, s jakými ohlasy se 
setkalo založení Československa v naší obci, nemáme. 
Újezd ale vznik nového státu tak jako řada jiných obcí 
pojal jako příležitost k založení vlastní správy. V červnu 
1919 proběhly komunální volby a o dva měsíce později 
se sešlo na svém prvním zasedání místní zastupitelstvo. 
Tvořil ho starosta Antonín Smolík a 11 zastupitelů, mezi 
nimiž byla i jedna žena – paní Marie Šebková. Ze zasedání 
tehdejší nesamostatné obce Újezd u Koloděj se dochoval 
protokol. 
Leckoho možná překvapí, že i před 99 lety se řešily podob-
né problémy jako dnes. Hned na úvod zasedání je zmíněn 
dluh za „zřízení rigolu k odpadu dešťových vod v obci“, pro-
jednávala se i stavba chodníků. „O provedení této úpravy 
rozhořela se živá debata a usneseno požádati správu dvo-
ra kolodějského za propůjčení povozů na dopravu navážky 
z obecního lomu v Kolodějích,“ dočítáme se v protokolu. 
Zastupitelstvo dále rozhodlo o zřízení místa nočního hlí-
dače, který měl pobírat plat 160 korun měsíčně. Měl dbát 
mimo jiné na to, aby se v obci neopakovaly případy van-
dalství. Na poškozování a ničení vysázeného stromořadí 
zastupitelé našli recept, který by se jistě mnoha obča-
nům líbil i dnes. „Bude vyvěšena úřední vyhláška, kterou 
rodiče oněch zlomyslných dětí osobně ručí za  veškeré 

TÉMA

V letošním jubilejním roce si v říjnu připomíná-
me nejen sto let od vzniku samostatné Republi-
ky Československé, ale také „nekulatých“ 99 let 
od prvního nakročení Újezda k samostatnosti. 
Připomeňme si proto na základě dobových do-
kumentů, jak tehdy Újezd vypadal, jak se v něm 
žilo a  s jakými problémy se naše obec potýkala.



Městská část Praha 21 
jako vydavatel upozorňuje občany na dotisk knihy 

„Střípky z újezdské historie“
vydané poprvé v roce 2009

a vydání nové knihy 
„Újezd nad Lesy a okolí nejen na starých pohlednicích“

autoři Marie a Antonín Tomaidesovi.

Knihy zakoupite v „Knihkupectví nad Lesy“ 
p. Váchy na křižovatce
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Jednou z nich byl v roce 1938 také Obecní dům, později škola 
a dnes opět Úřad městské části Praha 21 na rohu Staroklánovic-
ké a Hulické. Jeho otevření mělo symbolizovat dynamiku a rozvoj 
Újezda, již jen tím, že na svou dobu šlo o stavbu, která svým tva-
roslovím sledovala módní trendy v architektuře. Velká sláva se 
ale nekonala. Slavnostní otevření připadlo na říjen 1938, téměř 
současně začala mobilizace a i nad Újezdem se stahovala mračna 
předzvěsti nové války. „Nálada v obci jest tísnivá, v předtuše ještě 
horších událostí,“ můžeme se o říjnu 1938 dočíst v obecní kronice. 
Byť byl zápis učiněn až po druhé světové válce, symbolicky ukončil 
éru, kdy se rozkvětu dostalo nejen nově založenému státu ve stře-
du Evropy, ale i naší obci.

Blahoslav Hruška

Třikrát stržený TGM
Mramorový pomník prvního českoslo-
venského prezidenta Tomáš Garrigue 
Masaryka je skrytý mezi stromy v parku 
před budovou školy ve Staroklánovické 
ulici a  nepatří mezi dominanty obce. 
Málokterý pomník i jeho autor měl ale 
tak pohnutý osud, jako ten újezdský.
Tvůrcem busty TGM byl rodák z Újezda, 
akademický sochař Bohumil Zvěřina 
(1899-1975). Vystudoval na umělecko-
-průmyslové škole v Praze, mezi roky 
1925-29 pak na Akademii výtvarných 
umění, a to u profesorů Mařatky a Štur-
sy. Za nacistů byl vězněn, v roce 1942 
odešel na Šumavu, kde se usadil v Mrá-
kově. Po roce 1948 se dostal do vyšetřo-
vací vazby, a to za údajné ukrývání lidí, 
kteří odcházeli na Západ. Nic mu však 
nebylo dokázáno a z vězení byl propuš-
těn. Z Chodska se pak vrátil do Prahy. 
Kromě újezdského pomníku TGM vytvo-
řil Zvěřina Masarykovu bustu také pro 
Vyšší hospodářskou školu v Lochotíně, 
byl ale také vynikající kreslíř a napsal i 
básnickou sbírku Předzpěvy k hymnám.
Stejně jako Zvěřinův život byly pohnuté 
i osudy újezdského pomníku. Odhalen 
byl u příležitosti 20.  výročí vzniku Čes-
koslovenska, 28.  října 1938. Již o rok 
později, po  vzniku Protektorátu Čechy 
a  Morava, musel být ale demontován. 
Bustu u  sebe doma schoval sám Zvě-
řina, podstavec zůstal na místě, byl ale 
doplněn o ideologicky neutrální sošku 
amorka. Znovuobnovení se pomník 
TGM dočkal v srpnu 1945. Ovšem opět 

ne nadlouho. Z parku byl odstraněn 
podruhé v roce 1949. Ani to ale nebyl 
konec peripetií Zvěřinova díla. V  době 
politické obrody v roce 1968 se Masaryk 
do parku vrátil. Zmizet musel o dva roky 
později v době nastupující normalizace. 
Třetího – a doufejme i posledního odha-
lení – se Zvěřinova busta TGM dočkala 
v roce 1990.
Park před školou v mezidobí ale bez 
busty nezůstal. Objevil se tu bronzový 
odlitek ako upomínka na komunistic-
kého novináře Julia Fučíka. Jeho busta 
stávala od  roku 1973 po levé straně 
školy (z  pohledu od Staroklánovické) 
u velkého rododendronu. Po roce 1990 

28. říjen v Újezdě
Letošní Den vzniku samostatného 
Československa připadá na neděli 
a i  v  Újezdě se můžete těšit na řadu 
vzpomínkových akcí. Z bohatého pro-
gramu vybíráme

Vzpomínková akce
Začne v 10 hod. u pomníku TGM 
v  parku u  školy, následuje obecní 
oslava v sále Polyfunkčního domu. 
Těšit se můžete na školní pěvecký 
sbor Sovička a cimbálovou muziku 
Michala Horsáka.

Výstava
Taktéž 28. 10. bude zahájena v Újezd-
ském muzeu výstava nejen ke 100. ju-
bileu Československa, ale i  ohlédnutí 
za  sto lety historie Újezda. Kurátor-
kou je paní Marie Tomaidesová, dlou-
holetá knihovnice a především vel-
ká znalkyně dějin Újezda. K vidění 
budou dobové pohlednice, noviny 
a další unikátní předměty.

Dotisk publikace
V rozšířeném a podstatně přepraco-
vaném vydání vyjde kniha I. Světová 
válka – Osudy legionářů a vojáků 
z Újezda nad Lesy a okolí. 

A překvapení na závěr
Speciálně pro Újezd vytvořil akade-
mický sochař Zdeněk Hošek z  ne-
daleké Květnice nový památník. 
Odhalen bude v parku před školou 
ve Staroklánovické ulici. 

(red) 
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Dovolím si tvrdit, že jakmile skon-
čí letní prázdniny, začínají Vánoce. 
A  i  letos se to potvrzuje. Než se dě-
ti zabydlí ve školách, než se stačíme 
aklimatizovat a vyprat všechno prád-
lo z dovolenkových kufrů, začíná pod-
zim. A alespoň v mém případě platí, 
že než vyměním letní šatičky za zimní 
kabáty v šatníku, je už opravdová zi-
ma a přemýšlím, jaké cukroví upeču 
na vánoční stůl. Pak je tu zazimování 
zahrady, vymýšlení dárků a zdobení 
bytu… Je toho tolik, co po prázdni-
nách musíme udělat, že se ani nena-
dějeme a sedíme u stromečku. Ale to 
nechci nikoho děsit a rychle vám na-
bídnu říjnový program… ačkoli i ten 
tak trochu s Vánocemi souvisí.
Ve středu 3. 10. od 18 hodin si udě-
lejte čas a přijďte s námi zahájit vý-
stavu tří legend výtvarného umění. 
Alena Antonová, Daniela Benešová 
a její manžel Karel Beneš. Obě dvě 
dámy jsou jedny z posledních žaček 
Emila Filly. Paní Antonová se narodi-
la v Praze a vystudovala Státní kera-
mickou a grafickou školu, a v letech 
1949- 55 VŠUP Praha u profesora 
Filly. Toto studium jí ovlivnilo na ce-
lý život. Kubismus zpracovává svým 
vlastním způsobem. Celý život zůsta-
la věrná výrazové formě i tématům 
jako jsou figura ženy, často doplněné 
kočkou nebo psem, zátiší či lidová pí-
seň. Je členkou uměleckého sdružení 
Hollar.  Zúčastnila se asi 250 společ-

Fillovy žačky v Zeleném domě

PRO DOSPĚLÉ
 Luca Di Fulvio – Dítě, které v noci 

našlo slunce
 František Niedl – Inspektor Prevít
 Klára Janečková – Pád do tmy
 Linda Castillo – Do posledního 

dechu
 Dominik Dán – Žiješ jenom dvakrát
 Nora Robertsová – Blízko plamene
 Radkin Honzák – Jak žít a vyhnout 

se syndromu vyhoření
 Danielle Steelová – Vyznamenání
 Pavel Taussig – Jindřich Plachta
 Michael Dobbs – Hra králem. Dům 

z karet 2.
 Jodi Picoultová – Desátý kruh
 Jiří Hanibal – Hon na motýly
 Meredith Appleyardová – Ordinace 

v divočině
 Corina Bomannová – Čas vlčích 

máků
 Sue Quinnová – Lahodná jídla 

z jednoho plechu

PRO DĚTI
 Roald Dahl – Kluk: Příběhy z dětství
 Soman Chainani – Škola dobra 

a zla: Vzhůru za slávou
 Rick Riordan – Magnus Chase. Loď 

mrtvých
 Zuzana Pospíšilová – Hádanky 

z lesa
 Thomas Brinx – Divoký vraník
 Ondřej Neff – Pán země, Pán moří
 Andy Griffiths – Ztřeštěný dům 

na stromě: 39 pater
 Zuzana Neubauerová – Vtipy pro 

děti 1., 2.

Nové 
knihy

ných výstav doma i v zahraničí a do 
konce roku 2004 i 35 výstav samo-
statných.
Malířka, grafička a ilustrátorka Da-
niela Benešová pochází z Klatov. Vy-
studovala UMPRUM, také v ateliéru 
profesora Filly a čestný rok v ateliéru 
užité grafiky u profesora Strnadela. 
Ilustrovala okolo 55 knih, zejména 
pro děti. Se svým manželem Karlem 
uspořádala několik desítek samo-
statných výstav. K tomu se zúčastnila 
mnoha kolektivních výstav a soutěží 
doma i v zahraničí.
Její díla najdeme v soukromých sbír-
kách i galeriích nejen u nás, ale i po 
celém světě. Tato dáma je také člen-
kou sdružení Hollar a Asociace volné 
grafiky. 
Její manžel Karel se narodil ve Vlč-
nově. Což ho inspirovalo v tvorbě. 
Proslul totiž především svými mno-
hobarevnými litografiemi s motivy 
vlčnovské jízdy králů a slováckých 
balad. Je třeba i rozsáhlou sérii autor-
ských ex-libris, a to v počtu okolo 400. 
Pan Beneš vystudoval VŠUP v Praze 
u profesora Strnadela. Účastnil se vý-
stav společných i samostatných.
Samozřejmostí již na našich vernisá-
žích bývá i kvalitní hudební vystoupe-
ní. Proto se i tentokrát můžete těšit 
a příjemně si užít slavnostní večer.
Vrátím se však k Vánocům. Pokud si 
lámete hlavu s originálním dárkem 
pro své milé, tento úkol vám ulehčím. 
Nejen že můžete nějaký dárek zakou-
pit přímo v galerii a již krásně zaba-
lený ho jen položit pod stromeček, 
máte i skvělou příležitost sami ho vy-
robit. A to ne ledajaký dárek. Pokud 
si včas zajistíte rezervaci na  kurzu 
„masterclass“, který povede Viktor 
Žuk, máte vyhráno. Kdo nás navště-
vuje, zná keramiku pana Žuka i jeho 
neuvěřitelně podmanivé obrazy vel-
mi dobře.  A právě pod jeho vedením 
můžete po dva na sebe navazující 
kurzy pracovat.  Je třeba zúčastnit se 
obou hodin, proto si udělejte v diá-
ři poznámku na pátek 12. a 19. 10. 
od 18 hod. Cena celkem je 600 Kč. 
Na poslední říjnový čtvrtek připravu-
jeme přednášku o  putování po Ukra-
jině na koních. Pokud bude termín 
vyhovovat i přednášejícím, kteří jsou 
v době psaní tohoto článku na cestě 
domů, můžete se těšit na poutavé 
vyprávění. Upřesnění této přednáš-

ky najdete na našem webu, na face-
booku, či přímo v Café Galerii Zelený 
dům. Veškeré informace a rezervace 
jsou na tel, 608 943 568.
Přeji všem krásný a slunečný podzim 
a těším se na shledanou v kavárně 
u  podzimně laděných dobrůtek či 
v galerii na některé naší akci.

Martina Schiffmannová,
galeristka

Daniela Benešová, Zlatovláska

KULTURA



Vinotéka na Blatově

Kolem oční optiky pana Nyče neprojdete, není v přízemí, 
ale v I. patře. Přímo nad drogerií Teta a Sushárnou v Ob-
chodním centru Blatov.
Majitel firmy je pan Petr Nyč. Ptám se, jak přesně rozumět 
výrazům oční optik a optometrista. „Já jsem vyučený obo-
jím,“ říká pan Nyč. „Optometrista je specializován na kon-
trolu zraku a určení jeho odchylek od zdravého stavu. 
Z toho se pak určují způsoby korekce, tedy například po-
čet dioptrií. Oční optik pak vyrobí správné čočky, vloží je 
do obrouček a zákazníkovi  tak vytvoří brýle.“
Pan Nyč si otevřel svoji provozovnu v roce 2014. „Mám zde vel-
kou nabídku obrouček, kvalitních skel a přístrojů, na kterých 
zrak měřím a brýle vyrábím. Veškeré stroje a zásobu obrouček 
a skel si kupuji na vlastní účet. Odebírám od velkoobchodů, 
kterých je mnoho a nabídka proto může být pestrá i v Újezdě. 
Sám jsem ze Šestajovic, ale Újezd je obec středisková, za nor-
málního provozu se tudy projíždí do Klánovic, Kolodějí, Úval 
i dále za Prahu. Chci nabízet místním, ale i lidem ze sousedství.“
Zajímám se o kalkulaci cen, i když vím, že je to součást stra-
tegie každého prodejce. Pan Nyč k tomu říká: „Velká ob-
chodní centra mohou s cenami pracovat skutečně pružně. 
Když se tam vypraví celá rodina nebo přijede autobus s mi-
mopražskými zákazníky, tak v OC nakoupí celý nákup, ať jde 
o potraviny, oblečení, drogerii, knihy nebo i brýle. Na ceny se 
tolik nehledí, navíc prodejci v OC rádi nastavují ceny tak, aby 
mohli později udivovat vysokými slevami. U mě je to jiné. 
Aby si klient nechal oči změřit a brýle vyrobit tady, kde už je 
na cestě domů a nemá, kam jinam by už mohl jít, tak si musí 
být jist, že pořídí. A to znamená, že i to nejluxusnější zboží 
nabízím v relacích, které obstojí v konkurenci se velkými ře-
tězci. Jednou u mě byla zákaznice, která se chlubila, s jakou 
výhodou si koupila brýle, které měla na nose. Ukázal jsem 

Když brýle, tak od Nyče

Ing. Jozef Mádr je vystudovaným technikem a ve svém pro-
fesním životě působí hlavně ve vedoucích funkcích v pod-
nicích potravinářského a především masného průmyslu. 
Nicméně pochází z Hodonína, a proto nepřekvapuje jeho 
vztah k vínu a vinařství.
Pan Mádr bydlí v Šestajovicích, pronajal však prostory na 
Starokolínské 192, kde otevřel nejdříve květinářství a v roce 
2016 i vinotéku. „Nešlo o výstřely naslepo, pro květinářství 
jsem měl zkušenou vedoucí a prodej vína byl na této adre-
se už dříve,“ říká pan Mádr.
„Pocházím z Hodonína, mám tam stále kontakty a zde byl 
k dispozici prostor, který už měla svoji vinařskou historii. 
To rozhodlo, rozdělil jsem své aktivity a pokouším se zde 
vytvořit nejen prodejnu vína, ale i místo, kde lze posedět 
a víno konzumovat,“ vysvětluje majitel a pokračuje: „pro-
dávám a čepuji výhradně moravská vína. Nabízíme vína 
rozlévaná, lahvová, dárková balení i vína sezónní. K tomu  
i doplňkové zboží, různé brambůrky a křupky k vínu, dárko-
vý sortiment – bonboniéry, dárkové koše.“

Stránku připravil 
Pavel Moudrý, člen redakční rady

jí ty samé ve  své vitríně, ovšem za cenu podstatně nižší.“
Zajímá mě tedy celý sortiment. „Vyrábím a prodávám op-
tické brýle. To je mé know-how a rád se této práci věnuji. 
Ale nabízím i doplňky, pouzdra, utěrky, spreje. A také optic-
ké pomůcky, například lupy. Mám připravenu nabídku brýlí 
slunečních. Prodávám více značek, možná nejznámější je  
Polaroid, “ říká pan Nyč.
Tak jako ostatním podnikatelům ve středu naší obce, i panu 
Nyčovi klesly prodeje kvůli uzavření průjezdu obcí. „O 20 %  
určitě, to vidím na měsíčních uzávěrkách. A pro sluneční brý-
le si sem nepřišel skoro nikdo,“ zamýšlí se. „Jen doufám, že 
na moji optiku stálí zákazníci nezapomenou a ti příležitostní 
se postupně vrátí.“ Jaká je prodejní filosofie? „Chci poskyto-
vat kompletní servis s dodáním do druhého dne, v jednoduš-
ších případech na počkání,“ říká pan majitel.
„A od října představuji speciální nabídku slevy 20 % na všech-
ny produkty, pro ty, kteří přijdou do prodejny s tímto člán-
kem v Újezdském zpravodaji,“ slibuje pan majitel Nyč.

OD ZÁPADU K VÝCHODU

Jako sezónní víno se přímo nabízí burčák. „Ten beru výhradně 
od pana Adámka. Je to ten vinař, na jehož vinicích byly natáčeny 
filmy Bobule a Bobule II. Víno od Adámka je u nás vždy k dispo-
zici a burčák budu nabízet ještě do konce října, kdy jeho sezóna 
skončí. Možná se to zatím příliš neví, ale ze zkušeností vinařství 
Adámek čerpalo i vinařství známého herce Karla Rodena. A jako 
ve své filmové tvorbě, tak i ve vinné produkci pan Roden ode-
vzdává výhradně vysokou kvalitu,“ libuje si Ing. Mádr.  
„Pracujeme i s jinými vinaři z oblasti, Balounem, Veverkou, 
Vrbou a dalšími, abych raději na nikoho nezapomněl,“ říká pan 
majitel. „Máme licenci i na prodej lihovin, z nich bych vyzdvihl 
především koštickou slivovici. Víno prodáváme u pultu, ale má-
me i připraveno sezení v salonku pro necelých 20 návštěvníků. 
Organizujeme zde večírky, oslavy, setkání s vinaři, semináře 
a v létě i oblíbené ´grilovačky´. Zatím fungujeme teprve dru-
hý rok, ale lidé si na nás, naše vína a styl postupně zvykají,“ je 
přesvědčen Ing. Mádr. „Od roku 2016, kdy jsme otevřeli, šel náš 
obrat postupně mírně nahoru. Chodili místní, ale pro značková 
moravská vína k nám dojížděli i přespolní a stavovali se ti, kteří 
Újezdem jen projížděli. Bohužel uzavírka hlavní zapříčinila oka-
mžitý propad obratu o 50 % a jen věříme, že naši stálí klienti 
na nás nezanevřou nebo nezapomenou,“ přeje si pan majitel.
Když se jej na závěr ptám, jaká je jeho obchodní filosofie, 
tak odpoví: „Mám vztah k vínu a rád pracuji s lidmi. Mám 
ambici představit moravská vína ještě více lidem zde v Pra-
ze a okolí, naučit je chodit k nám a povídat si s nimi nejen 
o víně, ale i jiných radostech života.“

Oční optika
Oplanská 2614, I. patro
Tel.: 608 261 242

Otevírací doba:
Po – Pá 9–12    13–18 hod. 
(po dohodě možno i jindy)

Čerstvé květiny s.r.o., 
Vinotéka na Blatově
Starokolínská 192,

Otevírací doba: 
Po – Pá 11–20 hod.
So  11–18, Ne 10–17 hod.
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Listárna
Často slyším, že Újezd vypadá tak jak vypadá kvůli špat-
né radnici. To pravda je a zároveň není. Je třeba rozlišit 
politické vedení obce spolu s tajemníkem a ostatní úřed-
níky. Z vlastní zkušenosti vím, že u nás je mnoho dobrých 
úředníků, a to i ve srovnání s úředníky na desítkách rad-
nic a mnoha dalších úřadech, s nimiž jsem měl možnost  
v posledních patnácti letech spolupracovat. Ale ani nejlep-
ší úředník bez politické podpory toho nedokáže mnoho.
Řadu projektů pro městské části zajišťuje magistrát, který 
vše konzultuje s vedením dané MČ. Vedení magistrátu má 
zájem, aby voliči byli spokojení. Je na vedení dané MČ, aby 
zajistilo, že dokončené projekty budou fungovat. Bohu-
žel jsme nevyužili možnosti snížení nivelity hlavní silnice 
při stavbě kanalizace, nebyl postaven přechod u Penny, 
v opravené Hodkovské není kde parkovat ani jak jezdit 
na kole atd. Konečně bude opravena nebezpečná Oplan-
ská, ale promrhali jsme možnost v rámci její rekonstrukce 
protáhnout páteřní cyklostezku a postavit v Újezdě první 
cyklopřejezd, aby se na kole dala bezpečně přejet hlavní. 
Dalo by se pokračovat. U vlastních projektů si naše radni-
ce může vypomoci externími konzultanty (což také činí), 
ale vedení obce musí být natolik odborně zdatné, že do-
káže dohlédnout na kvalitu poskytovaných služeb. Dlou-
hodobě rozestavěná hasičárna či nesmyslné jednosměr-
ky naznačují, že tato kompetence vedení radnice chybí. 
Všechno výše uvedené jsem s politiky, kteří měli zájem na-
slouchat, diskutoval, a vím, že také nejsem sám, ale změ-
ny se nějak prosadit nedaří. Smutné je, že z řady vyjádření 
současného vedení vyplývá, že se věci nedají dělat lépe. 
Máme být rádi, za to, jak to je.

Marek Havrda

ÚŘEDNÍCI POTŘEBUJÍ PODPORU POSLEDNÍ BITVA VZPLÁLA… A ZHASLA
Poslední schůze zastupitelstva byla obrazem celého vo-
lebního období charakterizovaného nejistotou, bezrad-
ností a nevůlí komunikovat s občany. Chybně nastavené 
jednosměrky vedly kromě jiného k sepsání petice a rada 
MČ nebyla schopna zajistit ve lhůtě dané zákonem odpo-
věď. Na schůzi zastupitelstva, místo aby rada své selhání 
napravila a skupině přítomných petentů ústně vysvětlila 
svůj pohled na věc, použila, jako už mnohokrát, secviče-
nou fintu, kdy přítomné občany neupozorní, v kterém 
okamžiku mohou podle jednacího řádu dostat slovo, 
a když se začnou hlásit, prohlásí, že je pozdě a nedovolí 
jim promluvit. Nakonec si zastupitelstvo neodsouhlasilo 
program a rozuteklo se. Tak jsem neměla možnost se ze-
ptat, proč MČ rozprodává za příjemné ceny obecní byty, 
když jich je v celé Praze nedostatek a mnozí občané na 
koupi vlastního bytu nedosáhnou. Nemohla jsem se ze-
ptat, proč byla uzavřena smlouva o výstavbě hasičárny 
s malou firmou, jejíž finanční situace už v době uzavření 
smlouvy byla nestabilní a informace v obchodním rejstří-
ku neúplné. Podle zveřejněné smlouvy se firmě neměly 
vyplácet zálohy, pouze proplácet faktury za prostavěnou 
část, proč tedy bylo v rozporu se smlouvou vyplaceno do-
předu cca 1,3 mil. Kč? V konkurzu byly uznány pohledávky 
MČ ve výši 1,7 mil. Kč, v porovnání s hodnotou konkurzní 
podstaty obec dostane zpět nejvýše 10 %, takže 1,5 mil. Kč 
bude škoda na obecním majetku + vícenáklady na dostav-
bu. Nové vedení MČ dostane pěkný dárek do začátku. 

Marie Kučerová

LISTÁRNA

JEDNOSMĚRKY JSOU PŘÍNOSEM
V Újezdě patřím mezi starousedlíky, což mi dává možnost 
hodnotit situaci. Když se rozhlížím kolem sebe a i okolních 
obcích, je tu skutečně hodně záležitostí, které by bylo nut-
no řešit, ale občas se i tady povede nějaká aktivita, která 
je dlouhodobě jistě přínosem pro život v obci.
Jednou z těchto aktivit je rozhodně zavedení jednosměr-
nosti dopravy v obecních ulicích. Proto považuji za nutné 
reagovat na kritický článek pana ing. Lehkého v minulém 
vydání ÚZ. Zavedení jednosměrnosti považuji za zásadní 
zlepšení z několika důvodů. Tím hlavním přínosem je jed-
noznačně výrazné zvýšení bezpečnosti. Obecní ulice ne-
byly koncipovány pro obousměrný provoz a nesplňují ani 
základní pravidla pro něj (šíře pruhu, prostor pro chodce 
apod.). Opakovaně jsem byl svědkem nebezpečných sta-
vů pro chodce a nebezpečí havárie. Toto řešení dále oteví-
rá možnost pro pokračování úprav v budoucnosti s vytvo-
řením chodníků, případně trasy pro cyklisty nebo zeleně.
Zásadním přínosem je také významný pokles dopravy 
především v ranních a odpoledních špičkách v ulicích rov-
noběžných s hlavní ulicí.
Nezbývá tedy než v tomto případě pochválit vedení obce, 
že se k tomuto významnému kroku odhodlalo a věřit, že 
setrvá v krocích, které vedou ke zvýšení bezpečnosti a dá-
vají potenciál pro další zlepšování situace.

Ing. Luděk Procházka

Nevím, kde má ODS farmu na šlechtění mladých, ale do 
Újezda mladou krev jaksi zapomněla dodat. Od dob Vlá-
senkové a zpackaného Polyfunkčního domu nebylo o ODS 
vidu ani slechu, výjimka je MUDr. Dastychová. Ostatní 
zvolené kandidátky ihned opustily řady ODS. I v  jiných 
stranách najdeme měniče dresů.  Z VV do Patriotů, z TOP 
09 do STAN a Pirátů a korunu tomu zasadila ODS nomino-
váním současné zastupitelky za ANO pí. Ponicové jako č. 3 
na kandidátce do újezdského zastupitelstva. Signalizuje 
to snad budoucí spolupráci s ANO, nebo jen personální 
nedostatek? S MUDr. Jeníčkem se známe  víc než dva roky. 
Spolupracovali jsme na některých akcích a líbí se mi jeho 
„tah na branku“. Někdy je to nepopulární a nepříjemné ří-
kat pravdu, ale on se toho nebojí. Začátkem roku jsem ini-
cioval schůzku Svobodných (Jeníček), ODS (Samec) a Sou-
kromníků (Marek) o případné spolupráci v  nastávajících 
komunálkách. Pan Samec se  okamžitě vymezil, že místní 
ODS je dost silná a jde do voleb samostatně. O spolupráci 
nechtěl slyšet.  Od května je MUDr. Jeníček  u Soukromní-
ků. Líbí se mu naše pojetí politiky slibovat jen reálné věci, 
trvalé a smysluplné nasazení, široká spolupráce s občany 
a ostatními politickými subjekty pro rozvoj našeho domo-
va Újezda nad Lesy.

Ladislav Marek, 
předseda Soukromníků v Praze 21

JEŠTĚ K DRESŮM V POLITICE
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O JENÍČKOVI BEZ MAŘENKY
ODS v Újezdě se probrala – sláva. Jako šípková Růžen-
ka, několik let sladce spící, dostala polibek od prince 
ze sousedního království. Probrali se i dvořané. Jak se 
zavděčit našemu vládci? Blíží se volby, do koho se 
pustíme? Do radního Jeníčka! V současnosti hit č. 1. 
To je ten drak, který se vznáší nad naším krásným 
Újezdem. Chce rozehnat cizí psí smečku, nacpat nás 
do nového a větší špitálu. My se nedáme. Spojíme se 
třeba i se všemi čerty a my mu ukážeme. Koukněte 
se jaké je to krásné u sousedů. Tak takové to bude 
i u nás, až vyženeme Jeníčka. On by nám totiž mohl ta-
ké krást perník z chaloupky až nějakou budeme mít.

Robert Kučera

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané, zdravím Vás 
na  konci volebního období. Na-
plánované poslední zastupitelstvo 
jsme měli a neměli .V danou hodinu 
se nás sešlo 8, tak to vypadalo, že už 
nebude, ale doběhl zastupitel Du-
chek.  Bylo nás 9 a byli jsme usná-
šeníschopní.  Ale. Stále přemýšlím, 
proč ta neúčast. Co  bylo v navrže-
ném programu to, proč nemělo 
zastupitelstvo proběhnout. Jistě, 
některá rozpočtová opatření mi ne-
sedí, ale koalice má jiné priority celé 

čtyři roky a můj hlas by stejně nebyl 
vyslyšen. Na rozdíl od zastupitelů se 
dostavili občané, kteří chtěli projed-
nat své problémy s novým doprav-
ním značením. Hlasováním (stačilo 
aby se jeden koaličník zdržel nebo 
byl proti, opozice byla pro) jim by-
lo zakázáno promluvit. Následoval 
pokus opozice o zařazení  kontroly 
dopravního generelu na program 
jednání. Bez úspěchu. Program ne-
byl odhlasován a šlo se domů.
Vadí mi a vždycky mi vadit bude, že 

občan na zastupitelstvu nesmí pro-
mluvit. Obecně. I  kdyby  říkal, co se mi 
nelíbí, tak by měl mít právo to sdělit. 
Zastupitelé jsou tu pro lidi a ne na-
opak. Co se dopravního generelu týče, 
já osobně myslím, že měl být před re-
alizací zrevidován. Byl vytvořen v roce 
2013. Za pět let se mnohé změnilo.
Tak vám všem přeji hezký podzim. 
A šťastnou ruku při volbách. 
Ti, za které jsem byla zvolena, mají na 
věc stejný pohled jako já. Za váš hlas 
děkujeme.

 MUDr. Zuzana Dastychová (Občanská demokratická strana)

SLOUPKY

Zjednosměrnění ulice Chotěnovské 
mělo velmi pozitivní vliv na celko-
vé zklidnění dopravy, především v 
ranní a odpolední dopravní špičce. 
Velmi výrazně se zvýšila bezpečnost 
chodců, kteří již mají dostatek místa 
se s projíždějícím vozidlem v pořád-
ku minout. V dobách, kdy byla ulice 
obousměrná, byl poměrně problém 
v průjezdu dvou protijedoucích aut, o 
to více, když se vozidla musela ještě 
vyhýbat chodcům. Nyní je situace pro 
všechny bezpečnější a přehlednější.

V poslední době se však rapidně zvý-
šil počet vozidel projíždějících jedno-
směrkou v opačném směru, dochází 
zde k drobným konfliktům mezi těmi, 
co jednosměrku dodržují a těmi, co ji 
s odstupem času již opět vůbec nebe-
rou v potaz. Mnoho řidičů jedoucích 
od Koloděj přehlédne v ulici Staro-
újezdská dopravní značku „Přikázaný 
směr jízdy“ a zabočí vpravo do ulice 
Chotěnovská. Až posléze zjistí, že se 
nacházejí v jednosměrné ulici, odkud 
již není jednoduché vyjet zpět. Dovo-

lujeme si tedy požádat, zda by bylo 
možné na křižovatku Staroújezdská 
x Chotěnovská umístit ještě dopravní 
značku „Zákaz odbočení vpravo.“ 
Nicméně i přes tyto dílčí komplikace 
je zde doprava výrazně klidnější, zvý-
šil se komfort bydlení, díky této regu-
laci nemáme v odpoledních a večer-
ních hodinách pod okny „dálnici“. 

Zátkovi, H. Sochatzyová, Z. Brožová, 
M. Němeček, M. Hák, V. Jirešová, 
Šťastní, Procházkovi, P. Brožová

(Redakčně kráceno) 

PODĚKOVÁNÍ OD OBYVATEL CHOTĚNOVSKÉ

HASIČE POLITICI NENAHRADÍ
Rychle se nám blíží termín voleb do zastupitelstva naší 
městské části. Na všech možných a nemožných místech 
se objevují obrázky mužů a žen jednotlivých kandidujících 
jedenácti stran  se zářícím úsměvem a širokým soupisem 
hesel, která hlásají, jak bude vše lepší až nejlepší, pokud je 
zvolíme. Je to známá odrhovačka, která se speciálně pro  
Újezd stává bohužel jen snem. Nikde jsem se z plakátů ne-
dozvěděl, co bude s požární zbrojnicí. Často jezdím Staro-
újezdskou ulicí a zdálky na mě mávají cáry fólií, které zakrý-
vají nedokončenou stavbu požární zbrojnice. Ve zpravodaji 
jsem se svého času dočetl, že dodavatel stavby neplnil své 
(snad termínové) závazky a zadavatel tedy odstoupil od 
smlouvy. Kritizovat, kontrolovat a rušit smlouvy, to dokáže 
s prominutím každý… Problém je ovšem najít někoho, kdo 
rozestavěnou stavbu dokončí. Bylo opravdu nutné smlouvu 
zrušit, je přeci spousta jiných nástrojů, jak dodavatele tzv. 
přitlačit ke zdi, pokud je dobře sepsaná smlouva. Nikomu 
se totiž nechce něco dodělávat po jiném, nehledě na to, že 
povětrnostní vlivy stavbě moc nepřidají. Patrně řešení bude 
až na novém vedení a doufám, že brzy, protože hasiče, toho 
při požáru nenahradí žádný rádobypolitik.  

Vladimír Vašek
Pozn. red.: Další informace k tématu rozestavěné hasičárny najde-
te na str 4. 

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Dne 1. 8. 2018 nás navždy opustila 
po dlouhé nemoci p. Marie Laňa-
rová z Klánovic ve věku 90 let. 
Dlouhodobě pracovala jako zdra-
votní sestra pro děti i dospělé na 
středisku v Újezdu nad Lesy. Za ro-
dinu 

J. Štička
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Před volbami hýbe Újezdem několik 
věcí. Jednou z nich je kauza zdravot-
ního střediska (ZS). Nejde totiž jen 
o Rohožník a okolí. Pokud chcete ZS 
zachovat, měli byste si dobře pře-
číst volební programy. Narazíte-li 
v nich na zachování „základní zdra-
votní péče“ na Rohožníku (Piráti 
a STAN, Otevřený Újezd aj.), tak jde 
ve skutečnosti o trik na voliče. Ne-
jen, že v oblasti s největším počtem 
lidí zanikne smysl ZS, kterým je kon-
centrace poskytované péče, ale při 
nejčastěji uváděné variantě zacho-
vání lékárny, dospělého a dětského 

lékaře bude jen otázkou času, kdy 
lékárna skončí pro nerentabilnost, 
čímž se rozpadne i zbylé torzo ZS.
Další rovinou pohledu je investiční 
částka 110 mil. ve prospěch budo-
vy Ideal Lux (IL). Přijde vám vyso-
ká, když pozemky pod IL už obec 
vlastnila a nekupovala je? Tak tohle 
rozhodně není konečná suma. Ko-
likpak bude ještě stát rekonstrukce 
budovy ZS? A kolik bude stát další 
rekonstrukce budovy IL, jestliže 
dojde k návratu lékařů z Blatova 
na  Rohožník, když z budovy IL bu-
de zase něco jiného, na což někte-

ří politici lákají voliče? Hlasováním 
můžete zabránit projektu, který mi 
nápadně připomíná Level.
Jen dojde-li k plánovanému za-
stavění běchovického pole me-
zi Běchovicemi a Újezdem, bude 
mít přestěhování jistý smysl. Bo-
hužel ale více pro Běchovice, než 
pro  Újezd. Ten  by si celou kauzu 
odskákal obrovskou zátěží obyvatel 
v okolí blatovské polikliniky. Není 
proto lepší ZS zachovat a s občany 
prodiskutovat další rozvoj zdravot-
ní péče v celém Újezdě včetně vyu-
žití budovy IL?

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

A máme opět volby do komunálních 
zastupitelstev. Znovu rozhodnete, 
kdo bude do těchto sloupků psát 
o  tom, co změnil nebo by bylo tře-
ba změnit, aby se tu žilo lépe a aby-
chom ze srovnání mezi městskými 
částmi vyšli se ctí.
Bude letošní rok jiný než minulé 
volby? Z 7631 voličů v seznamu by-
lo tehdy zhruba 700 (21% platných 
hlasů) pro celostátně nejsilnější 
stranu, 550 (16%) pro místní Otevře-
ný Újezd, který pak skončil v opozici. 
Mnoho lidí se pozastavuje nad tím, 
co napáchala ta či ona vedoucí stra-

na radnice. Pokud zůstaneme u vo-
leb 2014, vítěznému ANO  je nejvíc 
vyčítána Hodkovská. Na sílu prosa-
zené řešení osm let starého projek-
tu z dílny ODS vyřešilo sice prašný 
povrch, současně však gigantickým 
chodníkem přinutilo parkovat proti 
předpisům nebo neparkovat vů-
bec, ve spojení s jednosměrkami 
vrhlo do ilegality cyklisty jedoucí 
celopražskou značenou cyklotra-
sou a  zavedením dešťové vody do 
splaškového potrubí zvýšilo nevy-
řešený problém „odlehčování“ od-
padů do lesa. Jistě za Hodkovskou 

nese přímou odpovědnost 700 vo-
ličů vedoucí strany.  Ze 7631 újezd-
ských voličů ovšem zhruba 4200 
(54 %) nevolilo vůbec. Váha jejich 
hlasů připadne tomu, kdo sesta-
ví radnici a začne městskou část 
ovládat. O  osudu Hodkovské tak 
paradoxně nerozhodli voliči ANO, 
ale z více jak 80 % ti, kteří k volbám 
nepřišli. 700 je ze 4200+700 dokon-
ce jen 15 procent. Pokud vás tedy, 
milí čtenáři, výsledky „politiků“ od-
hánějí od voleb, byl bych rád, abys-
te věděli, že jsou to z 80 % výsledky 
vaše :-)

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Vážení obyvatelé Újezda nad Le-
sy, poslední sloupek zastupitele 
před komunálními volbami využiji 
na méně než 1500 znaků. Chci vás 
požádat, abyste šli volit. Vybírejte 
demokratické strany, vybírejte zná-
mé tváře, ale snažte se nesednout 

na lep planým slibům nebo nere-
álným představám, i když možná 
dobře zpracovaným. Volte s rozu-
mem, vezměte v úvahu zkušenost 
a nezapomeňte, že vše nové a nebo 
obnovené nemusí být lepší. Mnoho 
z vás má zkušenost s tím, něco pro-

vozovat, vlastnit a rozvíjet, snažit se 
něco vybudovat. Proto možnou vol-
bou v Újezdě nad Lesy by mohla být 
i Strana soukromníků ČR. Šťastnou 
volbu a vše dobré. Volte, prosím tak, 
abyste i v příštích volbách mohli vo-
lit svobodně.

MUDr. Jaroslav Jeníček (Strana soukromníků ČR)

Pracoval jsem pro Újezd nad Lesy 
jako zastupitel ve dvou volebních 
obdobích. Každé bylo zcela jiné. Ja-
ko starosta jsem  v r. 2010 otevíral 
totálně zavřený úřad, který zane-
chala starostka Vlásenková. Zavedli 
jsme spolupráci s občany, zpraco-
vali jsme demografický průzkum 
a strategický plán, místo rozšíření 
úřadu jsme postavili budovu poli-
cie, navýšili kapacitu školek, zavedli 
transparentní úřad, konečně připra-
vili projekty. Měli jsme vizi, plán, ale 
ne peníze, protože byla krize a Pra-
ha dostavovala Blanku.

Druhé období bylo jiné. Během 
starostování pana Růžičky jsem byl 
svědkem toho, jak rychle mizí spolu-
práce s občany, vize i plán. Po rozpa-
du koalice TOP 09, ČSSD a Pro Pra-
hu s ANO se Otevřený Újezd opět 
stal součástí koalice, situace se ale 
nezlepšila. Vůle koaličních partnerů 
byla silnější a v poměru 4:1 smetla 
zbytky otevřenosti i systematické 
práce. Koalice skončila mým odcho-
dem z funkce místostarosty a poté 
odchodem Otevřeného Újezda.
Dostavba školy, skautské klubovny, 
řada projektů, které jsme připravo-

vali již před rokem 2014 je hotová. 
Ale - jakoby se éra starostky Vlásen-
kové vrátila. Opět tlak na rozšíření 
úřadu, stěhování střediska z Rohož-
níku bez skutečné diskuze s obča-
ny, petice bez odpovědí, náhodné 
investice jen proto, že jsou peníze. 
Újezd není ani magistrát ani Běcho-
vice, jak si mnozí přejí. Funguje pou-
ze systematická práce kompetentní-
ho újezdského starosty a rady MČ.  
A naše heslo - dělat správné věci 
správně. 
Děkuji všem, kteří nám věří a pod-
poří č. 9 ve volbách. 

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd) 
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Vážení spoluobčané, na minulém 
zastupitelstvu jsem se opravdu 
za  naše radní velice styděl. Po na-
šem návrhu, aby do programu byl 
vložen bod ohledně revize jedno-
směrek, nám nynější koalice (TOP 
09, ČSSD, Pro Prahu, T. Fábera, Sou-
kromníci), náš bod neodsouhlasila. 
Starostka nedala ani slovo obča-
nům, kteří se přišli na toto téma se 
zastupiteli pobavit. Jelikož zde bylo 
přítomno i méně zastupitelů (9) 
a nebyl náš bod do programu přijat, 
rozhodl jsem se, že bez přijetí naše-
ho návrhu program nepodpořím, 

a tím bylo toto zastupitelstvo ukon-
čeno. Zvláštní je, že při hlasování se 
paní starostka a spol. zdrželi hlaso-
vání pro jimi navržený program. 
Velmi mě mrzí, že od silnic nejen 
nám vandalové odcizili reklamní ta-
bule, kde jsme i my chtěli předsta-
vit náš program. V žádném jiném 
období se toto nestávalo, až teprve 
nyní s nástupem nových stran. Ne-
chceme nikoho obviňovat, ale zají-
mavá shoda okolností to je.
Také bych vás chtěl požádat, abyste 
ještě jednou zvážili, která strana ne-
bo hnutí může přinést do naší měst-

ské části finance, protože bez těch, 
jak jsme si všimli v předminulém ob-
dobí, se nedá vybudovat téměř nic. 
Za zvážení také jistě stojí, kdo již pro 
Újezd něco udělal, a kdo začal být 
aktivní až těsně před volbami.
Je velice jednoduché něco slibovat, 
ale tisíckrát těžší je to zajistit a do-
táhnout do zdárného konce. Jenom 
nadšení nestačí. Kandidátka hnutí 
ANO 2011 má v Újezdě nad Lesy čís-
lo  5. Na magistrátě, kam také kan-
diduji spolu s Jitkou Carbolovou, má 
číslo 27. 
Děkujeme za váš hlas.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A                                   23. října / úterý

1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území 
hl.  m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel ZDAR-
MA odevzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby 
od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla 
a  pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), foto-
chemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlo-
davců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. In-
formace o celoročním svozu najdete na našich stránkách 
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad a  také 
v  informační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu na 
území hl. m. Prahy v roce 2018“, tuto brožuru najdete 
ve stojanu s letáky v přízemí vedle podatelny úřadu.

Kam s odpadem

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
  13. října Druhanická x Staroújezdská
  Rohožnická

  27. října Čenovická x Pilovská
  Starokolínská

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 

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

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

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

V neděli dne 14. října 
a 4. listopadu 2018 
budou přistaveny 
od 9:00 – do 12:00 hod 
velkoobjemové kontejnery 
na ROSTLINNÝ ODPAD 
na uvedených stanovištích.

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická  

– na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská 

– u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická 

– u hasičárny
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
Po naplnění budou kontejnery dle 
potřeby vyměňovány. Kontejne-
ry se mohou ráno rychle naplnit 
a není možné je obratem vyměnit. 
Pokud na stanovišti z důvodu vý-
měny kontejner nebude, je nutné 
si na něj počkat a až poté do něj 
odložit odpad. 

Martin Švejnoha, OŽPD
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  Oplanská 2614 
 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

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

 Obchodník s technikou 
Servisní koordinátor 
Servisní technik 

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

INZERCE

Módní přehlídka
Srdečně Vás zvu na

prodejní módní přehlídku
v sobotu 13. 10. od 10 hodin

SECOND HAND U VEVEREK
Eva Kuthanová
tel.: 733 133 516

Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy

Potřebujete krevní testy? 
Přijďte na odběr krve k nám.

Vaše nejbližší odběrové pracoviště je NOVĚ i v Úvalech  
u Prahy. Můžete přijít na základě doporučení od svého  
praktického či odborného lékaře (s vyplněnou žádankou) 
nebo sami na preventivní vyšetření jako takzvaný samoplátce. 

odběry bez čekání profesionální personál

Pražská 1144, Úvaly u Prahy 

po–pá 7.00–11.00 734 392 231

89x132_uvaly.indd   1 01.08.18   12:42
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 3

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
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Vykoupím staré knižní 
pozůstalosti, staré tiskoviny, 

apod. Tel. 731 489 630

Nabízím pronájem prostor pro ordinaci
o velikosti 48 m2 až 120 m2 v Újezdě 

nad Lesy
Tel: 739 061 499

OMLUVA
Veřejně se omlouváme panu Jiřímu Freyovi, že 
byl zařazen na kandidátku KSČM bez jeho osob-
ního souhlasu. K nedopatření došlo špatnou ko-
munikací z naší strany. Při komunálních volbách 
5. a 6. 10. 2018 bude ve všech volebních místnos-
tech, v souladu s volebním zákonem uvedeno 
oznámení, že pan Jiří Frey je odvolán z kandidátní 
listiny KSČM. 

Přijměte prosím naší omluvu.
Za KSČM  RSDr. Pavel Janda

Hledáme spolehlivou paní 
na výpomoc v domácnosti, 

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

Tel.: 604 294 054

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

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

Tady mohl být váš inzerát za 363 Kč

Objednávejte na inzerce@praha21.cz
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INZERCE

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

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

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

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

Česká logistická společnost hledá 

PRACOVNICI 
ZÁKAZNICKÉHO SERVISU. 

Nutná znalost Aj. 
Pracovní doba od 9 do 15 hod. 

Pracoviště Praha 10, Uhříněves.
Nástupní mzda 20 000 ,- Kč. 

Nástup leden 2019. 
Tel. 603 488 722



23

Říjen je krásný měsíc. Na zahradách se 
probarvují listy stromů i keřů a odkvé-
tají květy rostlin. I když se zdá, že se 
příroda již připravuje na zimní spánek, 
venkovní teploty jsou stále příjemné 
a zahrádkáři tak na zahrádkách tráví 
spoustu času. Je to měsíc, který mů-
žeme přirovnat k jarnímu měsíci břez-
nu, kdy se střídají slunečné i deštivé 
dny s ranními mlhami i mrazíky, někdy 
i posledními bouřkami však  pořekadla 
říkají : Říjen když blýská, zima plíská, ne-
bo: Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na 
to zima stálá. Přesto je zima na dosah 
a musíme na ni  zahradu připravit.   
OVOCNÁ ZAHRADA: Dokončujeme 
sklizeň jablek. Kromě vybarvení slupky 
poznáte zralá jablka podle tmavnoucích 
jader a především snadného oddělení 
stopky od větévky. Plody nikdy netrhejte 
silou, ale jemně jimi v ruce otáčejte. Zů-
stane-li vám jablko v ruce, je zralé. 
Po sklizni můžeme udělat částečný prů-
klest koruny. Odstraníme nemocné, 
polámané a suché větve, stejně jako ty, 
které korunu zahušťují, rostou dovnitř 
koruny, křižují se apod. Pokud jste bě-
hem sezony opatřili ovocné stromy le-
penkovými pásy, nastal čas na jejich od-
stranění. Spolu se škůdci, kteří se v nich 
ukrývají, je neprodleně spalte. Množství 
škůdců zničíte i seškrabáním staré bor-
ky. Kůru zachytávejte např. na rozlože-
né noviny a vše pak opět spalte rovněž 
tak jalovcové větve napadené sporami 
rzi. Listy hrušní postižené rzí už nejsou 
infekční, takže je můžete zkompostovat. 
Po polovině října začínáme s podzimní 
výsadbou ovocných stromů, dopředu 
si připravíme  dostatečně velkou a hlu-
bokou jámu a substrát na vylepšení 
zeminy. Pokud neseženete v říjnu ten 
správný stromek, nic se nestane, když 
jáma bude přes zimu již připravená na 
jaro. Zásada výsadby je: stromek nebo 
i keř sázíme do stejné hloubky jako byl 
ve školce, po přinesení domů ho namo-
číme na 24 hodin do vody, odstraníme 
porušené kořeny, po zasazení zalijeme 
10 – 15 l vody, stromek zajistíme kůlem, 
který dáme do jámy dříve, než zasadíme 
stromek. Sestřih provádíme až na jaře. 

Zahrádka v říjnu

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO 
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Praha 21 - ÚJEZD NAD LESY

VÝSTAVA OVOCE 
A ZELENINY

srdečně zveme naše členy, občany 
i přátele, k účasti i návštěvě tradiční 

podzimní výstavy letošních výpěstků. 
Těšíme a spoléháme se.

Příjem exponátů ve čtvrtek 4. 10. 
od 14 – 18 hod.
 Každý je vítán!

Výstava se koná v prostorách 
klubového „AREÁLU SNŮ“ 
– Staroújezdská 495,150 m 

od křižovatky směrem na Koloděje. 
PROGRAM:

pátek   5. 10.                      8 – 14 hod. 
(pro děti ze škol)
pátek   5. 10.            14 – 17 hod. 
(pro veřejnost)
sobota 6. 10.                     8 – 15 hod.
neděle 7. 10.                  10 – 14 hod. 
>> výdej exponátů.

Současně na naší výstavě bude 
probíhat ve spolupráci s MZŠ a MŠ 

VÝSTAVA A SOUTĚŽ DĚTÍ 
ze základních a mateřských škol 

na témata, která vyhlásil ČZS na rok 2019
26. ročník výtvarné soutěže na téma

„MOJE OBLÍBENÁ ROSTLINA“
9. ročník fotografické soutěže na téma

„Zátiší s květinou, zeleninou 
nebo ovocem“

Nejzdařilejší exponáty, které 
obdrží nejvíce hlasů v jednotlivých 

věkových kategoriích, budou zaslány 
do celostátní soutěže.

SPOLKY

Moje oblíbená rostlina
Přijměte pozvání na výstavu výtvarných 
prací žáků Masarykovy ZŠ a újezdských 
mateřských škol, která bude opět sou-
částí podzimní výstavy újezdských za-
hrádkářů Ovoce a zelenina, letos na 
téma „Moje oblíbená rostlina“. Koná se 
ve dnech 5. - 7. 10. 2018 v Areálu snů, 
Staroújezdská 495.

Eva Danielová,
Masarykova ZŠ

DROBNÉ OVOCE: v říjnu se musíme věno-
vat i stromkům a keřů rybízu a angreštů. 
Půdu kolem nich odplevelíme a zkypříme 
tak, aby se ke kořenům snáze dostala vlá-
ha. Vyplatí se je také nejpozději do konce 
října přihnojit. K jahodníkům přihrňte pů-
du z kompostu, která rostliny nejen ochrá-
ní před zimou, ale dodá i potřebné živiny. 
U maliníku odstraňte odplozené výhony, 
obnovte kvůli závlaze mulč, pokud jste to 
neudělali hned po sklizni. 
ZELENINOVÁ ZAHRADA:  Sklidíme po-
slední rajčata, odřežeme je i s větvemi 
a zavěsíme je v teplé místnosti, ještě si 
je užijeme. Sklízíme kořenovou zeleni-
nu, přes zimu na záhonech ponecháme 
pouze kadeřábek a pastyňák, růžičkovou 
kapustu a pór. Začátkem října můžete 
vysít zimní cibuli určenou k jarní skliz-
ni. Vysejeme černý kořen, kořenovou 
petržel, karotku – vzejdou časně zjara. 
Prázdné zeleninové záhony připravíme 
na další sezonu a zryjeme. Zazimujeme 
pařeniště a skleníky.
Po prvních mrazících zastřihneme bylinky 
asi 5 cm nad zemí, kromě stálezelených, 
ty se zastřihují již po odkvětu. 
TRÁVNÍK: končíme s výsevem a zaklá-
dáním nových trávníků. Později založené 
trávníky by již poškodil mráz. Můžeme 
ještě také opravovat a dosévat poškoze-
né části stávajících trávníků. Naposledy 
posekáme trávník, nesmí byt moc nízko 
sestřižen, zimní měsíce by mu uškodi-
ly.  Odstraňujeme  vrstvy listí,  ty ho totiž 
za  podzimních dešťů výrazně poškodí. 
Pomoci vám mohou zahradní vysavače.   
OKRASNÁ ZAHRADA: pokračujeme ve 
výsadbě cibulovin, především tulipánů. 
Čím dřív je dáme do půdy, tím lépe, neboť 
do příchodu zimy musejí ještě zakořenit 
a zpravidla naraší. V takovém stadiu pře-
čkají zimu a brzo na jaře pokračují v růs-
tu. To platí i pro narcisy, hyacinty, ladoň-
ky, sněženky, bledule, modřence a další 
drobné cibuloviny, ale také pro hlíznaté 
krokusy. Trvalkové záhony připravujeme 
na zimu, odstraňujeme odkvetlé části rost-
lin, choulostivým připravujeme kryt. Stále 
můžete vysazovat růže, okrasné keře.
RADY: Jestli půda na vaší zahradě obsa-
huje dostatek vápníku, si můžete snadno 
ověřit. Na tácek s trochou vysušené ze-

minu nalijte trochu octa. Pokud dojde 
k šumivé reakci, nemusíte zahradu váp-
nit. Jestliže ale vápnit budete, používejte 
dolomitický vápenec, který upraví i pH 
půdy. Je také čas pro hnojení draselnou 
solí nebo síranem draselným. Projeví se 
to lepším vybarvením a cukernatosti plo-
dů, vyzráním letorostů i zvýšením mra-
zuvzdornosti dřevin.
ZVÍŘÁTKA: Při podzimním úklidu zahrady 
nezapomeňte ponechat na okraji kupku 
listí, větví či kamenů. Jinak u vás užiteční 
pomocníci nenajdou žádný úkryt k zi-
mování. Pomůžete takto ježkům, kterým 
můžete zhotovit i domek k přezimování, 
ale i rovněž užitečným ještěrkám, čmelá-
kům i beruškám. Pro ty můžete zhotovit 
i speciální zimovaní krabičky. Ubytovat se 
u vás můžou i užiteční netopýři.
S naší členkou př. Lucií Dlabačovou po-
řádáme další výstavu, a to dušičkovou ve 
dnech 26. 10. – 27. 10. 2018.  Veškeré po-
drobné informace na našem webu www.
kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře 

Blanka Exnerová
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Sobota 15. 9. 2018 byla Celosvětovým úklidovým dnem, 
s  účastí cca 400 organizátorů z ČR, doprovodnými soutěže-
mi a akcemi, dokonce s on-line mezinárodním přenosem. 
Ke kampani se připojil náš spolek Újezský STROM brigádou již 
7. 9., při níž jsme vyčistili a nahradili cedule naučné stezky Les-
ní galerie I a brigádou 15. 9. na údržbu obnovené pěší cesty 
s alejí „Jižní spojka“. S Újezdským STROMem pracovali místní 
dobrovolníci a firemní dobrovolníci DHL. Uklidili jsme odpad-
ky, vysekali trávu, na část cesty jsme rozvezli štěpku pro zpev-
nění podkladu. Po práci jsme uspořádali malý piknik jako 
poděkování účastníkům. Fotky a více info o obou brigádách 
najdete na webu Újezdského STROMu a v registrovaných ak-
cích Ukliďme svět, ukliďmě Česko. Děkujeme všem, kdo se do 
celosvětového úklidu zapojili!
S potěšením děkujume a gratulujeme Masarykově ZŠ za do-
sažení titulu Ekoškola. Je prima vědět, že nová generace je vy-
chovávána k citlivosti k životnímu prostředí a k chování, které 
snad povede k udržitelnosti života na Zemi. Právě dnešní děti  
budou nezaviněně splácet nehorázný ekologický dluh, který 
jim předchozí generace zanechaly a – bohužel - stále jej zvy-
šují.

Dvě brigády v Újezdě

Děkujeme Kláře Zezulové a Evě Danielové, které s tý-
mem rodiny a spolupracovníků připravily parádní 
výstavu ke 130 letům Klubu českých turistů v Újezd-
ském muzeu a další ročník Pochodu za loupežníkem 
DrHolcem. Na obou akcích jsem pomáhala a moc 
dobře vím, kolik práce se za oběma  skrývá. Vernisáž 
výstavy v pátek 7. 9. a pochod v sobotu 8. 9. úspěšně 
otevřely letošní Týden zdraví v Újezdě, za jehož or-
ganizaci patří poděkování Dominice Červinkové, re-
ferentce MA21.
A ještě jedno poděkování - letošním prvňákům. Za ra-
dost, kterou způsobují svojí radostí z brožurek Lesní 
galerie, které jim paní učitelky rozdaly. Brožurky jsou 
součástí grantového projektu Újezdského STROMu 
a  Masarykovy ZŠ, při němž byly vytvořeny naučné 
stezky Klánovickým lesem a informační okruh Újez-
dem nad Lesy. Dobré zprávy a krásný podzim! Za 
spolek Újezdský STROM

Zita Kazdová
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Senioři na jihu Čech

Výlov rybníka

Tentokrát jsme zamířili na jih, nejdříve k ja-
derné elektrárně Temelín. V její blízkosti 
stojí bývalý dvůr z roku 1367, dnes krásný 
zámeček Vysoký Hrádek. Dnešní podobu 
získal v roce 1805, kdy byl v majetku rodu 
Malovců a hlavně díky energetické společ-
nosti ČEZ, která chátrající objekt v roce 1994 
odkoupila a provedla jeho rekonstrukci. 
Slouží jako informační centrum jaderné 
elektrárny Temelín. V jeho historických 
interiérech je návštěvníkům nabídnuto 
atraktivní putování za elektřinou z  jádra. 
Měli jsme štěstí na průvodkyni. Díky jejímu 
zasvěcenému komentáři jsme s velkým zá-
jmem zhlédli 3D film, v úžasu stáli nad mlž-
nou komorou a pak už museli jet dál.
V Týně nad Vltavou jsme se zastavili na 
dobrý oběd v restauraci „Zlatá loď“ a ně-
kteří z  nás zašli k hřbitovnímu kostelu 
podívat se symbolický pomník věnovaný 
patriarchovi českého loutkářství Matěji Ko-
peckému. Ten byl na hřbitově v roce 1847 
pochován patrně někde u zdi mezi nej-
chudšími z chudých, dnes už se neví kde.
Další náš cíl bylo přírodovědné muzeum 
Semenec. Dle letáčku „ Příroda na dosah, 
živé i neživé sbírky, naučné prvky a spousta 
zábavy a poznání pro děti od 3 do 99 let“. 
K tomu ani není co dodat. V upraveném 
čtyřhektarovém areálu jsme se dozvěděli 
spoustu informací o vývoji flóry a fauny od 
starohor po čtvrtohory, o kytkách, borovi-
cích, bylinkách, včelách, koních a mnohém 
jiném. Tečkou za putováním po jižních Če-
chách byla návštěva zámečku Mitrowicz. 
Je to jedinečný romantický a citlivě zrekon-
struovaný zámek z roku 1565. V letech 1737 
až 1741 za prvního majitele z rodu Vratisla-
vů z Mitrowicz získal svou barokní podobu. 
Vratislavové vlastnili panství do roku 1943. 
Dalším majitelům byl majetek znárodněn 
a jako mnoho dalších historických objektů 
u nás kvůli necitlivému zacházení totálně 
zchátral. Dnes je ve vlastnictví společnosti 
Mitrowicz a.s. a prochází celkovou velmi 
náročnou rekonstrukcí. Hodnotné jsou 
hlavně unikátní nástěnné malby z 18. stol. 
Prohlídka nás nadchla a po ní jsme si rádi 
odpočinuli v zámecké zahradě u kafíčka. 
Počasí bylo výjimečně krásné, prostě další 
vydařený zájezd.

Irena Krajzingrová

Český rybářský svaz v Újezdě nad Le-
sy provede dne 20. 10. 2018 výlov 
Újezdského rybníka s prodejem ryb 
občanům. Prodej se uskuteční od 9 
do 12 hod. téhož dne u rybníka. 
Za rybáře srdečně zve

Václav Melichar

Pojďte s námi 
LETENSKÝMI SADY
DO NÁRODNÍHO 

ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA
ve čtvrtek 18. října 2018

Sraz je v 10 hodin na zastávce 
tramvaje Strossmayerovo nám.

Doporučená doprava: 
bus 211 zastávka Hulická 

na nádraží Klánovice
Vlak do Prahy v 9.09, přestup na 

tramvaje č. 6, 26 z Masarykova nádr. 
do zastávky Strossmayerovo nám.

Nejen na vyhlídku ze střešní 
terasy muzea 

zve Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě n. L.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
NEJEN PRO SENIORY 

PODZIM 2018
Bude pravidelně 

druhé pondělí v měsíci, 
tj. 8. 10., 12. 11. a 10. 12.
jako vždy od 14 hodin 

POZOR - ZMĚNA 
V ÚJEZDSKÉM MUZEU

Zájemci nezapomeňte 
si papír a tužku
a hlavně chuť 

něco pro sebe udělat.

Na setkání se těší 
lektorka E. Štrasmajrová

Další vydařená charita
Školní sportovní klub při ZŠ, oddíl at-
letiky, se na počátku září zapojil do 
projektu pro nadaci Terezy Maxové 
Teribear - nabíhání kilometrů a sbírání 
korun. A tady jsou výsledky:
Náš tým skončil na úžasném 28. mís-
tě z šestiset týmů. Za deset dní jsme 
naběhali 1861,5 km a přispěli na pří-
běh „Chci pomoci týraným dětem najít 
cestu z pekla“ 55 845 Kč. 
Teď budu mluvit za sebe i  ostatní tre-
néry. Jste borci! Trenéři, děti, rodiče, 
můžete být na sebe pyšní!
Moc všem děkujeme, děkujeme dě-
tem, co se do toho s takovým zápalem 
zapojily, děkujeme rodičům, kteří se 

k nám přidali a přihlásili i jiné pod náš 
tým. Myslím, že to splnilo na 200 pro-
cent z toho, co jsme očekávali. Mám 
radost! A také nesmím zapomenout 
poděkovat trenérům, kteří se nene-
chali zahanbit a nějaký ten kilometr 
také naběhali.
Tady se můžete podívat na výsledky 
našeho týmu: http://leaderboard.teri-
bear.cz/?category=teams&teamId=76
Všechny fotky jsou na členských face-
bookových stránkách a brzy budou 
i  na oddílových stránkách https://
www.atletikaujezd.cz/. 
Za oddíl atletiky

Eva Pupová
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Prázdniny jsou za námi a začíná nám 
kolotoč kolem školy, tréninků a závo-
dů.
Tak se alespoň na chvilku poohléd-
neme po krásném čase prázdnin 
a atletickém soustředění.  Již tradič-
ně se konalo v lesoparku Luh v Suši-
ci, naše stará známá místa se oděla 
do slunného počasí a tak jsme mohli 
potrénovat všechny disciplíny a ještě 
přidat návštěvu akvaparku. Sprch-
lo nám jenom dvakrát, ale nám to 
vůbec nevadilo, přišlo konečně pří-
jemné ochlazení. I letos jsme zaplnili 

svými svěřenci (77 dětí) celý kemp 
a  na  stadionu jsme nenechali volné 
ani místečko.
Velkým zážitkem pro děti byl letos 
orientační běh, běželo se i přes řeku 
Otavu a museli se najít všechna sta-
noviště, bylo to velké dobrodružství. 
Rovněž zpestřením byla oblíbená bo-
jovka. Ve čtvrtek byl tradiční výběh 
na Svatobor, děti podaly vynikající 
výkony, všichni až do posledního.
Na hřišti v táboře se konaly souběžně 
dva turnaje, kam se děti mohly při-
hlásit. Jeden v přehazované a druhý 

Příprava začala již v létě týdenním kempem na hřišti Me-
teor v Libni.  Další soustředění jsme pořádali společně 
s SK Slávia Praha v krásném prostředí Jizerských hor v Jose-
fově Dole. Do nové soutěžní sezony oddíl přihlásil družstvo 
mladších žákyň a dvě družstva do kategorie minivolejbalu. 
Naši mladší žáci si zahrají v Sokole Vršovice, kde hostují, 
a starší žákyně hrají za spřátelený oddíl SK Slávii Praha.

Naše družstvo mladších žákyň absolvovalo v sobotu 
8. 9. svůj první turnaj v šestkovém volejbalu a v sobotu 
15. 9. zahájilo soutěž úvodním turnajem Přeboru Prahy. 
Dále nás čekají první zápasy v minivolejbalu a krajské 
soutěže v barevném volejbalu (zjednodušená forma vo-
lejbalu pro menší děti).  
V hale v Běchovicích (ve středu od 16 hod. a v pátek 
od 15 hod.) trénuje přípravka (děti od 7 let) a nově pří-
chozí, družstvo hrající soutěž mladších žákyň trénuje 
(ve středu od 19 hod. a v pátek od 18 hod.) v tělocvičně 
základní školy v Polesné v Újezdě nad Lesy. 
Kromě trénování a účasti v soutěžích Pražského volej-
balového svazu oddíl organizuje v sobotu 17. listopadu 
volejbalový turnaj smíšených družstev dospělých (4+2).
Rádi bychom do oddílu přibrali další šikovné holky 
i kluky do přípravky (od 7 let) a na doplnění závodních 
družstev (soutěž mini, mladší žáci a žákyně). Činnost 
oddílu je finančně podporována MČ Praha 21 – Újezd 
nad Lesy. 
Kontakt: 
Petr Plzenský, tel.: 732  954 394,  plzenskyp@seznam.cz. 
Sportu zdar a volejbalu zvláště! 
Za SK JOKY oddíl volejbalu

Petr Plzenský 

Nová sezona volejbalistů

SPORT

Atletické soustředění v Sušici
v  badmintonu. Bojovalo se ze  všech 
sil. 
Po celý týden probíhal „Sušický více-
boj“ v atletických i neatletických dis-
ciplínách s konečným vyhodnocením 
a předáním cen. A než jsme se roz-
koukali, byl konec soustředění a už se 
můžeme těšit zase na další rok.
Nyní nás čekají závody, kde můžeme 
zúročit vše, co jsme se na soustředě-
ní naučili. 
Za kolektiv trenérů atletiky ŠSK Újezd 
nad Lesy

Barbora Plzenská
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ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Přijďte fandit na půlmaraton
Klánovický terénní 1/2 maraton, který se běží 21. 10., se řadí 
mezi jeden z nejkrásnějších závodů podzimu, a tak není divu, 
že startovní čísla jsou již vyprodána. Pro závodu chtivé běžce 
tak zbývá jen možnost zapsat se do listiny náhradníků. 
Závod v největším pražském lese, nabídne kromě již zmiňo-
vaného hlavního závodu na 21 km i závod na 10 km, stále 
vyhledávanější canicross aneb běh se psem a ani nejmenší 
účastníci nepřijdou zkrátka, pro ně jsou připraveny dětské 
trasy v několika kategoriích. Novinkou letošního ročníku je 
štafeta 11+10 km.

Startovní listina na dět-
ské závody a canicross 
je stále ještě otevřena, 
nicméně i v této kate-
gorii se kapacita rych-
le naplňuje. Registraci 
můžete provést na 
www.klanovickypulma-
raton.cz, kde najdete 
i více informací o tomto 
hezkém závodě. 

Barbora Kalvach

Koupaliště bude příští rok
Dobrá zpráva od sousedů z Úval. Dva měsíce poté, co zastu-
pitelé odsouhlasili podpis smlouvy s firmou Centroprojekt, 
která bude úvalské koupaliště rekonstruovat, začaly první 
práce. Prozatím je naplánováno sejmutí ornice, následovat 
bude odbourání horní hrany bazénu, aby mohl vzniknout 
nový žlábek, který zajistí odvod vody z hladiny. Do konce 
roku se stihne vyhloubení stavební jámy pro novou aku-
mulační jímku a strojovnu čerpadel a také drážky pro po-
trubní rozvody v mělké části bazénu. Započaty budou práce 
na objektu strojovny, upraveny dělící stěny mezi dětským 
brouzdalištěm a neplaveckou částí, položeno bazénové po-
trubí v bazénové vaně, armování dna a následně betonáž.
Na jaře 2019 budou osazeny trysky, fólie v dubnu, následně 
budou upraveny zpevněné plochy, brodítka, sadové úpra-
vy. Předpokladané ukončení stavby je konec května 2019, 
kdy budou provedeny komplexní zkoušky. V červnu by měl 
být udělen kolaudační souhlas. Sezóna 2019 by tak měla 
být zachráněna. 

Převzato z Života Úval, upraveno

KLÁNOVICE

ÚVALY
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VÝSTAVA MĚSÍCE 
VLAĎKA KENNETT: 
„IN MY ELEMENT”
Putovní výstava fotografií z Nového 
Zélandu, Vlaďky Kennett. Seznámíte 
se s  unikátními přírodními scenérie-
mi a  divočinou Nového Zélandu, tak 
jak jej vidí autorka, která žije na Jižním 
ostrově. Výstava potrvá do konce září.

FILMOVÝ KLUB 
1. 10. pondělí, 20:00
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Vary v Besedě! Film, který byl uveden na 
letošním festivalu Karlovy Vary v sekci 
Jiný pohled a který zároveň vyhrál cenu 
diváků na festivalu Sundance. Lahůdka 
pro milovníky severské krimi! Dánsko / 
2018 / thriller / 85 min / nevhodný mlá-
deži do 12 let / s českými titulky. Režie: 
G. Moller

KONCERT 
P3. 10. středa, 20:00
JAN PALACH
Film pozoruje posledních několik měsíců 
života Jana Palacha. Česko, Slovensko / 
2018 / drama, historický / 124 min

KINO
8. 10. pondělí, 20:00 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Po zběsilém flámu se Karel (Jiří Langma-
jer) probouzí jako žena (Anna Polívková). 
Česko / 2018 / komedie / 95 min

KINO
10. 10. středa, 20:00
BlacKkKlansman
Neuvěřitelný příběh historicky prvního 
černošského policisty v Coloradu, kte-
rý se rozhodl vetřít do Ku-klux-klanu. 
USA / 2018 / komedie, krimi, drama / 
134 min

KONCERT 
11. 10. 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.

DIVADLO PRO DĚTI
14. 10. neděle, 16:00 
a 15. 10. pondělí, 10:00
OTESÁNEK
Představení o známém nenasytovi na 
motivy klasické pohádky, jen Otesánek je 
trošku jiný. Je to totiž robot. H
raje: Divadlo B s originálními dřevěnými 
marionetkami, zvukovými efekty a nad-
hledem.

KINO
15. 10. pondělí, 20:00 
TOMAN
Nový film O. Trojana (Želary, Občanský 
průkaz,…). Česko / 2018 / drama, historic-
ký / 145 min / nevhodný mládeži do 12 let

FILMOV PROJEKCE
18. 10. čtvrtek, 20:00
Filmová projekce němého filmu 
za doprovodu hudebního tria
MILENKY STARÉHO KRIMINÁLNÍKA
Rekonstruovanou kopii němé komedie 
plné honiček a dvojnických scén doprovo-
dí živá hudba (hudební trio Neuvěřitelno). 
V hlavní roli Vlasta Burian a Anny Ondrá-
ková. Československo / 1927 / komedie /  
106 min

KINO
21. 10. neděle, 16:00
BELLA A SEBASTIAN 3
Pokračování příběhu chlapce a jeho psa. 
Francie / 2018 / rodinný, dobrodružný / 
97 min

KULTURA

PROGRAM říjen 2018
KINO
22. 10. pondělí, 20:00
PRVNÍ ČLOVĚK
Oscarový režisér Damien Chazelle 
(Whiplash, La La Land) natočil příběh 
astronauta Neila Armstronga, který 
21.  července 1969 jako první člověk 
stanul na povrchu Měsíce. USA / 2018 
/ drama, životopisný, historický / 138 
min. Režie: D. Chazelle

KURZY
25. 9. úterý, 19:00
SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině 

KINO
24. 10. středa, 20:00
T. G. M. OSVOBODITEL
Život a osudy filozofa, politika a prvního 
prezidenta Československé republiky 
v dokumentárním filmu režisérky Věry 
Chytilové. 
Československo / 1990 / dokumentární 
/ 60 min

KONCERT
25. 10. čtvrtek, 19:00
JIŘÍ SCHMITZER - RECITÁL
Jeho koncerty jsou vždy velkým zážit-
kem a jsou zajímavé mimo jiné i proto, 
že jsou neočekávaně očekávatelné, jak 
již návštěvníci Besedy ví, neboť Jirka 
Schmitzer vystoupí již podruhé na po-
diu Nové Besedy

AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.

AKCE
OKOLO KLÁNOVIC
amatérské cyklistické vyjížďky
Sledujte naše webové stránky.

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

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace: 

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

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

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





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

VILaDoMYDoUBraVČICE–BYDLEnÍVZaHraDÁCH

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

www.zdiradpekarek.cz

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

pěstěná zahrada 645 m2,
Klučov u Č. Brodu.

PROnáJEM - skladové prostory
467 m2 a kanceláře 19 m2 na sjezdu
zVysočanské radiály, Praha 9 – Satalice.

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

rEZEr
VaCE

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

Praha 9 – Klánovice

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

rEZEr
VaCE

PRODEJ - stavební pozemek o výměře
24.975 m2, Poděbradská ul., Šestajovice

ceny od 4.397.000,-Kč

http://www.viladomydoubravcice.cz

cena 19.990.000,- Kč

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

cena 1.890.000,-Kč
p rona jato
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