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CHCEME SE
OPĚT MAČKAT
NA HROMADNÉ
FOTCE?
Očkování většiny populace proti covid-19
je způsob, jak začít žít jako dřív.
Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.
Bezplatná linka 800 160 166
ockovani.praha.eu
Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.
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Milí sousedé,
další měsíc nám utekl a máme zde nové číslo
zpravodaje. Naleznete v něm aktuální informace
o všem, co se děje v naší městské části a zároveň
mnoho informací o tom, co pro vás připravujeme.
Jistě jste si mnozí všimli, že nový park Zbyslavská
postupuje dále k realizaci. Kromě plánovaného
psího parčíku se finalizuje i podoba jednotlivých
částí parku. V některém z příštích číslech zpravodaje
představíme kompletní projekt. Tematicky je park
rozdělen na sekce dle využití. Ptáte se, zda opravdu vznikne v místě i malá
kavárna. Pokud najdeme schopného a podnikavého provozovatele, velmi
rádi nastavíme dlouhodobou spolupráci.
Zaměřili jsme se na rekonstrukci komunikací po zimním období, které letos
bylo výjimečně dlouhé. Hlavní tahy nám spravuje TSK. Upozorňujeme je na
všechny výmoly a poškození vozovky, které se objeví. Místní komunikace
prochází naši technici a již jsme zahájili opravu nejhorších úseků.
U zastávky Rohožnická jsme nechali instalovat zábradlí k přechodu. Přijde
jistě vhod nejen v zimním období. Především naši starší spoluobčané
budou mít lepší pocit při překonávání přemostění u přechodu.
Protože sluníčko již láká do přírody a na dětská hřiště, provedli jsme
pravidelnou jarní údržbu, vyměnili písek a kompletně upravili jejich okolí.
Tak ať vám všem slouží.
V Druhanické jsme zahájili realizaci dlouho plánovaného hřišťátka.
Své místo tak možná najde i beachvolleyballové hřiště, pétanque a kuželky,
společně s místem pro ty nejmenší.
Místo musí projít revitalizací povrchu. V plánu jsou i brány na kopanou,
ale zde je nutné ještě vyjednat povolení. Věřím, že do léta máme hotovo
a bude možné ho začít užívat.
Dostal jsem opakovanou žádost o možné zpevnění průchodu mezi ulicemi
Velebného a Chotouchovská. V místě je často bahno, není upravené,
a proto mnohdy obtížně průchozí. Již nyní propojení prochází úpravou
a budu rád, pokud nám po dokončení dáte zpětnou vazbu, jak vám slouží.
Rád bych se ještě krátce vrátil k tématu naší základní školy. Určitě jste
četli mnohá alarmující sdělení o destabilizaci, odchodu některých učitelů,
účetní firmy a podobné informace. Chci vás ujistit, že jsou, naštěstí, velmi
přehnané. Škola má nyní řádně jmenovaného ředitele, který školu povede
do jmenování nového ředitele, který vzejde z výběrového řízení. S panem
ředitelem Mgr. Liborem Skalou jsme v úzkém kontaktu a je to skvělá
spolupráce, za kterou jsem velmi rád. Situace ve škole je tedy naprosto
stabilní. Žádná katastrofa nenastala. Ujistila mě o tom i nová radní pro
školství, Ing. Kristýna Kopecká. Naopak se zdá, že se tým ještě rozšíří. Škola
zvládá výtečně i návrat žáků do školních lavic. Děkuji všem, kteří s ním
pomáhají. Podařilo se nám vyjednat i pokračování spolupráce s dosavadní
účetní společností, což je bezesporu příznivé, a všichni se intenzivně snaží
napravit situaci, která ve škole v ekonomické oblasti nastala. S panem
ředitelem a jeho týmem máme pravidelné schůzky, na nichž plánujeme
rozvoj školy. Již teď mohu prozradit, že by u školy mělo vzniknout
volleyballové hřiště i hřiště na fotbal, které tak zoufale chybí.
Zahájili jsme výstavbu naší nové školky, ale o tom podrobněji až příště.
Přeji krásné a snad již sluncem zalité dny, moji Újezďáci.
váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady Měnit Újezd chce 15 projektů
Rada na svých dubnových jednáních jmenovala konkurzní komisi
pro výběr nového ředitele či ředitelky Masarykovy základní školy.
Zároveň jsme projednali provoz
o prázdninách.
Rada také projednala podnikatelský záměr na provozování rehabilitace ve zdravotním středisku Rohožník, který odsouhlasila.
V tuto chvíli budou probíhat jednání na magistrátu a následně se
zdravotními pojišťovnami. Doufám,
že jednání budou úspěšná a ve
zdravotním středisku budeme mít
zpátky rehabilitaci.
Již několik měsíců řešíme proces
pořízení kompostérů pro občany
městské části Praha 21, a to s pomocí dotace ze SFŽP. Proto jsme
schválili předfinancování na tento
projekt ve výši 1,4 mil. Kč. Smlouva na pořízení kompostérů byla
podepsána a nyní se kompostéry
vyrábějí. V souvislosti s touto dotací
bylo provedeno i rozpočtové opatření na pořízení vratných kelímků
ve výši 116 tis. Kč.
Jak jsem informovala v minulém
čísle ÚZ, pokračujeme v záměru
vybudovat hřiště v Druhanické
ulici. Proto bylo provedeno rozpočtové opatření na vybavení tohoto
hřiště ve výši 330 tis. Kč, které jsme
hradili z příjmů z výherních hracích
přístrojů.
Vzhledem k aktuální situaci a povinnosti testování zaměstnanců úřadu
a příspěvkových organizací, schválila rada nákup antigenních testů.
Testy budou sloužit nejen zaměstnancům Úřadu MČ Praha 21, ale
byly pořízeny i pro zaměstnance
všech školek a školy.
Magistrát nás informoval o probíhající kampani Pocitová mapa
Zdravá Praha 2021, která má za cíl
zjistit názor občanů na určité téma.
Rada tedy odsouhlasila zapojení
do této kampaně.
Bohužel letošní zima se velmi podepsala na stavu našich ulic. Rada
schválila na základě poptávkového
řízení zhotovitele oprav silnic turbo mechanizací, a to firmu Zoubek.
V nejbližší době tak dojde k nejnutnějším opravám ulic. Zároveň pokračujeme v úklidu veřejných prostor, komunikací a zeleně.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

4

Druhý ročník participativního rozpočtu s názvem Měníme Újezd je v plném
proudu. Do konce března jste měli možnost zasílat své návrhy. Všem,
kteří věnovali svůj čas a návrh nám zaslali, bychom rádi poděkovali.
S potěšením vám můžeme sdělit, že nám přišlo celkem 15 návrhů. V současné chvíli návrhy prochází posouzením realizovatelnosti na příslušných
odborech úřadu. Koncem května vás seznámíme s navrženými projekty
a od 14. června do 2. července 2021 vás pozveme k hlasování o projektech.
Sledujte proto webové stránky městské části a sociální
sítě, kde veškeré informace najdete. Věříme, že hlasování bude napínavé, přeci jen k dispozici jsou až 2 miliony
Kč! Společně Měníme Újezd!
Helena Gryčová,
koordinátorka participativního plánování a MA21

Vítání občánků
Začátkem června 2021 starosta MČ Praha 21 Milan Samec opět slavnostně přivítá nejmladší občánky Újezda nad Lesy.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se se svými novorozenými dětmi tohoto obřadu, aby se nejpozději do 21. 5. 2021 ozvali na níže uvedený
kontakt. Uveďte, prosím:
•
•
•
•

jméno a příjmení dítěte
datum narození dítěte
adresu trvalého bydliště dítěte
příjmení rodičů

Vítání občánků se bude týkat dětí narozených v období od 1. 7. 2020
do 31. 12. 2020. Rodiče dětí obdrží pozvánku s přesným datem a místem
konání této akce.
Vyřizuje: Odbor občansko správní, Staroklánovická 260, Martina Orlíková,
tel: 281 012 951, e-mail: martina.orlikova@praha21.cz
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.
odbor občansko správní

76. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI
A SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
v úterý 6. května 2021 od 15:00 hodin
Pietní akt se uskuteční položením věnců k památníkům v naší obci, poté
bude slavnostně odhalena pamětní deska padlým 6. května 1945
- J. Plecháčka, J. Maňoura, J. Bouše a M. Moravanského.
položení věnce k pomníku „Obětem německé okupace a Květnové revoluce" na Blatově
položení věnce k pomníku „Obětem revoluce z května 1945" na Rohožníku
15:00

kladení věnců k čestným hrobům na místním hřbitově

15:30 položení věnce k bustě generála Stanislava Krause, Masarykova ZŠ, ul. Staroklánovická
16:00 slavnostní odhalení pamětní desky padlým 6. května 1945
u budovy MČ Praha 21, ul. Hulická

Úřad Městské části Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Kalendárium
Ka
lendárium na květen
Toto číslo ÚZ vznikalo v době, kdy
nebylo jasné, zda a za jakých podmínek bude možné akce uspořádat.
Sledujte, prosím, aktuální informace
v kalendáři na webu www.praha21.cz.

Pokračuje rekonstrukce
Štěrboholské spojky
Technická správa komunikací (TSK) zahájila 24. dubna
2021 další etapu rekonstrukce Štěrboholské spojky.
V etapě E+F se jedná o úsek mezi čerpacími stanicemi
pohonných hmot MOL až k mimoúrovňové křižovatce
Běchovice – sjezd Českobrodská. Práce by měly skončit
4. července 2021.
Dopravní omezení je navrženo dle jednotlivých etap:
27. 4 – 29. 4.
bude uzavřena část mimoúrovňové křižovatky (MÚK)
Běchovice - výjezd z Českobrodské na Štěrboholskou
ve směru do centra a dále zúžení do jednoho jízdního pruhu ve směru do centra
14. 5. – 16. 5.
zúžení do 1 jízdního pruhu ve směru do centra, v úseku
u čerpací stanice MOL
20. 5. – 23. 5.
ve směru do centra bude zúžení do 1 jízdního pruhu,
z centra budou 2 jízdní pruhy
24. 5. – 3. 6.
2+2 jízdní pruhy v celé délce úseku

18. 6. – 20. 6.
ve směru z centra zúžení na 1 jízdní pruh
25. 6. – 27. 6.
zúžení na 1 jízdní pruh z centra + uzavření sjezdu na Českobrodskou
1. 7. – 4. 7.
dopravní omezení bude stejné jako při etapě 0, tedy po
dobu zpětného osazování středového dělícího svodidla
dojde ke zúžení do jednoho jízdního pruhu.
V rámci této akce proběhne i záruční oprava vzniklých
nerovností na Štěrboholské spojce. Zhotovitelem je firma
STRABAG, a. s. Děkujeme všem řidičům za pochopení a trpělivost.
Zdeněk Růžička,
místostarosta

Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

4. 6. – 6. 6.
zúžení do 1 jízdního pruhu z centra (Pá-Ne)
7. 6. – 1. 7.
2+2 jízdní pruhy v celé délce

Pronájem reklamní plochy

6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm
(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní
bez DPH 600 Kč, nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982,
jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájem nebytového prostoru
Úřad MČ Praha 21
pronajme nebytový prostor o výměře 15,7 m2,
prodejna nepotravinářského charakteru.
Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982,
jaroslava.bendova@praha21.cz

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683
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Újezd uklízel i díky „pytlomatům“
Vzhledem k epidemiologickým opatřením se letos akce
Ukliďme Česko konala 27. března poněkud netradičním
způsobem, v malých skupinkách a pomocí „pytlomatů“, ve
kterých si dobrovolníci během dne vyzvedávali pytle a po
naplnění je odevzdávali na dohodnutých místech.
Spolek Rarášek se zaměřil na Rohožník, kde Šárka Skřivanová vytvořila stylový „pytlomat“ a Iva Taške si vzala na
starost organizovanější úklid. Sraz u Rákosníčkova hřiště
byl v rozmezí 15-15:30 hod., aby se nepotkalo více lidí
najednou. Každý dostal mapku Rohožníku rozdělenou
na šest sektorů s označením, kde uklízet a také kde nechávat naplněné pytle. Celkem se takto zapojilo asi 30 lidí
a dalších asi dvacet si vyzvedlo pytel v „pytlomatu“.
Další „pytlomat“ byl zřízen před školou a měli ho na starosti členové místního ANO. Převážně dopoledne si pro pytle
přišlo asi 35 lidí. Úklid u školy probíhal „bufetovým způsobem“. Každý si vybral místo, o kterém věděl, že je potřeba
uklidit a bylo třeba v blízkosti jeho bydliště nebo oblíbených
procházek. Průběžně se tak domlouvala místa, kde bude odpad shromážděn. Dobrovolníci tak přímo uklízeli místa, k nimž
mají vztah. Uklízelo se i na Blatově, kde Radka Machová vyburcovala své sousedy a společně se v odpoledních hodinách
vrhli na okolí čističky, které bylo asi nejvíce „zaneřáděné“.
Velké poděkování patří nejen všem dobrovolníkům, kterým
není lhostejné, jak to v Újezdě vypadá, ale i Danu Váňovi
a dalším zaměstnanců údržby, kteří ještě ten večer všechna
stanoviště objeli a odpad odvezli. A že ho nebylo málo!
Asi 7 metrů krychlových vydalo na celý velký kontejner.

Úspěchem je nejen množství posbíraného odpadu, ale
i velká účast dětí. Protože uklízet odpad je jedna věc,
ale mnohem důležitější je odpadky neodhazovat. A tohle je
i výborná forma ekologické výchovy. Myslím, že systém více
sběrných míst se osvědčil, lidé uklízeli místa, která si sami
vybrali a ke kterým mají vztah, takže bychom to podobně
mohli zorganizovat i příští jaro. Bude nás víc? Sesbíráme více
odpadu? Nebo už bude Újezd čistější a úklid nebude ani tolik
potřeba? Vím, že spoustě z vás není nepořádek lhostejný ani
v průběhu roku, odpad sbíráte průběžně, ale pokud si třeba při vycházkách vytipujete další vhodné místo, můžete ho
zapojit do „Ukliďme Česko, Ukliďme Újezd 2022“.
Jitka Carbolová,
komise životního prostředí

Kompostéry budou nejpozději v červenci
Již loni se Rada MČ Praha 21 rozhodla,
že pořídí kompostéry pro své občany.
Následovalo dotazníkové šetření, zda
by o ně občané Újezda měli zájem.
Předběžný zájem projevilo a žádost
podalo 216 osob, někteří měli zájem
o více kusů.
Na základě průzkumu byla v létě 2020
podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na 200 kompostérů o velikosti přibližně 1000 litrů
a sto kompostérů o přibližné velikosti
2000 litrů. Byli jsme úspěšní. Na konci
roku 2020 byla naše žádost schválena
a letos v lednu jsme obdrželi rozhodnutí o dotaci. Následně byla vysoutěžena firma, která kompostéry dodá.
Po schválení v radě již byla podepsána
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smlouva s dodavatelem MEVA-TEC
za cenu 1 420 000 Kč vč. DPH. Městská část Praha 21 tuto částku předfinancovává. S ohledem na současná
omezení a delší dodací lhůty by měly
být kompostéry dodány nejpozději ve
druhé polovině července, doufáme
však, že to bude již v průběhu června.
Jakmile budou připraveny k vyzvednutí, vyzveme všechny občany, kteří
včas podali žádost a dostali se tak do
seznamu, aby se dostavili pro kompostér, který jim bude po podepsání
zápůjční smlouvy předán. Občané,
kteří dotazník v roce 2020 nevyplnili, budou moct žádost podat, až
budeme mít kompostéry k dispozici.
Budou vyzvání prostřednictvím webu

a sociálních sítí MČ Praha 21. Předpokládáme, že žadatelé obdrží jeden
kus a pokud nám kompostéry zbydou,
bude možné, aby jeden žadatel obdržel další. Po pěti letech užívání budou
kompostéry převedeny do osobního
vlastnictví žadatelů. Vysoutěžené kompostéry budou mít objem 1300 litrů
menší a 2500 litrů vetší.
Hana Pelčáková,
radní pro životní prostředí

Hřiště na Blatově
doplní ohniště i pétanque

Vzpomínáte, jak jsme přibližně před rokem řešili otázku
dětského hřišťátka v oblasti Oplanská/Druhanická? Věc
byla a je poměrně složitá. V místě bylo hřiště plánováno
již delší dobu, ale nebylo možné přistoupit k jeho realizaci. To se nyní změnilo, a tak jsme se rozhodli neztrácet
čas a přejít přímo k jeho výstavbě. V tu chvíli ale vyvstala
zajímavá otázka, zda dětské hřiště je po těch letech to
pravé a zda nám vlastně jeho původní možní uživatelé již
tak trošičku neodrostli. Ano, až tak dlouho se věc řešila.
Zeptali jsme se tedy některých obyvatel v okolí, co by se
jim na hřišťátku líbilo, co tam vlastně chtějí mít a co by je
nyní potěšilo. Ze všech podnětů a postřehů jsme zpracovali koncept, který by měl oslovit všechny věkové kategorie. K tomu jsme do místa přidali i malé ohniště, kolem
kterého bude možnost se již brzy sejít, pobavit se, něco
dobrého opéct nebo ugrilovat a probrat radosti i strasti
života přímo se svými sousedy.
Své místo zde najdou také vyznavači pétanque nebo
kuželek. Pro nejmladší bude lákadlem hraní s tak
oblíbeným pískem, který občas zoufalým rodičům přinášejí mladí stavitelé až do obýváků. Děti jistě ocení klasické
lezení po čemkoliv. V tomto případě malý hrad s mostem

určitě přijde vhod. V plánu jsme měli a stále máme i místo pro tradiční fotbálek. Bohužel fotbalové brány není
možné momentálně realizovat, ale pokud bude opravdu zájem, pokusíme se dojednat i tuto možnost. Újezdu
totiž zoufale chybí místa, kam si kluci mohou jít jen tak
zakopat. Toto by bylo určitě dobré změnit a již se těším,
jak opráším fotbalové turfy a pokusím se trefit nejen míč,
ale i bránu. Jeden takový projekt se již tvoří a představíme
vám ho v některém z dalších vydání ÚZ. Pokud se vám
hřišťátko bude líbit, dejte nám vědět. A pokud vás napadne, jak ho ještě vylepšit, každý nápad zvážíme a když
to půjde, pokusíme se ho splnit. Ať vám všem hřiště
slouží ke spokojenosti a budu se těšit, že se na něm třeba
společně potkáme.
Milan Samec,
starosta

Foto vybavení hřiště je ilustrační.

Školní hřiště budou o víkendu
a o prázdninách otevřena
Rozšiřujeme pro vás další sportovní plochy. Využili jsme
dotaci na otevírání hřišť ve výši 100 tis. Kč, kterou jsme
obdrželi z MHMP. Opravíme tak hřiště u tělocvičen na
II. stupni, další náklady už budeme hradit z našich prostředků. V dubnu jsme začali s úpravou hřišť. Cílem je
zprovoznit další sportoviště a zpřístupnit je v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Zpřístupnění plánujeme
i o víkendu a o letních prázdninách. Děti i dospělí si tak
budou moct zahrát fotbal nebo basketbal a věřím, že

i hřiště na volejbal
nezůstane opuštěné. Na hřišti bude
možnost
využít
i florbalové branky. Po dokončení všech oprav vás budeme o otevření
a provozní době hřišť informovat.

Novinky na hřištích

nu jsme upravili všechna pískoviště a dopadové plochy
u herních prvků nad 1 m dopadové výšky. Na renovaci
čeká Rákosníčkovo hřiště, kde dojde k obroušení jednotlivých prvků a jejich nátěru.
Pro dezinfekci v rámci venkovních prostor pořídila městská část tři stojany z nerezové oceli na dezinfekční přípravek na ruce. Jsou umístěny u Blatovského rybníka,
v Luníkovské ulici a na Rohožníku. Na multifunkčním
sportovišti je umístěn nástěnný držák. Věříme, že možnost udržovat si ruce hygienicky čisté zvýší pocit vašeho
bezpečí. Další novinky, na které se můžete těšit, vám přineseme v dalším čísle ÚZ.

V březnu a dubnu probíhala anketa o umístění stolu na
stolní tenis, kde jsme pro vás vytipovali tři místa. Veřejné
ankety se zúčastnilo 119 hlasujících. Ze tří navrhovaných
míst – rybníka na Blatově, multifunkčního sportoviště
a Rákosníčkova hřiště na Rohožníku – se na první místě
s celkovým počtem 50 hlasů umístila varianta u Blatovského rybníka, na 2. místě (48 hlasů) byl Rohožník a zbytek lidí hlasoval pro multifunkční sportoviště.
Městská část každoročně zajišťuje kontroly hřišť a sportovišť, na jejichž základě potom provádí opravy. V dub-

Kristýna Kopecká,
místostarostka

odbor školství a kultury
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Jak dál na Rohožníku
Sídliště Rohožník bylo vystavěno již v 80. letech minulého století a v průběhu let procházelo mnoha úpravami.
Již delší dobu si zaslouží celkovou revitalizaci. Vedení
naší MČ usiluje o dílčí kroky, které by vedly k tomuto
kýženému cíli.
A proč to tak trvá? Problémem, který nás především brzdí, jsou majetkoprávní vztahy k pozemkům na sídlišti.
Zjednodušeně řečeno: velká část pozemků je ve vlastnictví Českých drah (ČD). O tyto pozemky se musí jejich
vlastník, tedy ČD, také patřičně starat. Stejně tak i my se
musíme řádně starat o pozemky, které jsou ve správě
naší městské části.
Logickým prvním krokem tedy je získání pozemků od ČD
do majetku MHMP a následné předání do naší správy.
Potom bychom o ně mohli řádně pečovat, udržovat zeleň či provádět zimní údržbu na celém sídlišti tak, jak se
staráme o naše svěřené pozemky. Tento krok také po-

Nové knihy
PRO DOSPĚLÉ














Jana Poncarová – Eugenie: příběh české hoteliérky
František Šmehlík – Slyšet jeleny zpívat
Peter May – Tichá smrt
Linda Castillo – Labyrint tajností
Hana Körnerová – Ve stínu erbu
Bianca Bellová – Tyhle fragmenty
Aleš Palán – Nevidím ani tmu
Arnošt Lustig – Vlny štěstí Arnošta Lustiga
Jean–Luc Bannalec – Bretaňský odkaz
Jozef Karika – Smršť
Vlastimil Vondruška – Spiknutí oběšenců
Jan Bauer – Královská štvanice

může uchopit prostor sídliště jako jeden celek a zajistit
tak jeho ucelenou revitalizaci.
Jednání o směně či odkupu pozemků s ČD již nějakou
dobu běží, bohužel se tento krok MHMP zatím nedaří
dokončit. Abychom neztráceli čas pouhým čekáním, činíme další kroky, které pomohou udělat sídliště všem
jeho obyvatelům hezčím místem. Věříme, že společnými
silami se nám podaří první kroky pro celkovou revitalizaci v co nejkratší době zahájit. K tomu ale potřebujeme pomoc také od vás, občanů sídliště. V průběhu roku
2021 vás budeme postupně žádat o sdílení informací
v rámci místních šetření, ankety či sousedského setkání nad mapou. Konkrétní způsob sběru informací bude
záviset na epidemiologické situaci a budeme vás o něm
včas informovat.
Zdeněk Růžička,
místostarosta








Táňa Vasilková – Julinčina pekárna
Nina Špitálníková – Svědectví o životě v KLDR
Ken Follett – Večer a jitro
Dalibor Vácha – M+B+M
Marie Lacrosse – Vinařství 1. a 2. díl
Pavla Jazairiová – Z Etiopie a odjinud

PRO DĚTI









Sven Nordquist – Jak Fiškus sázel masovou kuličku
Michal Belšán – Hladový Vydrýsek
Rick Riordan – Apollónův pád
Anna Musilová – Černooká
Joe Abercrombie – Půl krále, Půl světa, Půl války
Rachel Lippincott – Pět kroků od sebe
Casey McQuiston – Červená, bílá a královsky modrá
Eva Dolejšová – Parkourista

V případě dotazů na aktuální provoz knihovny nás kontaktujte na tel. č. 281 012 956, všechny dotazy rády zodpovíme
Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, knihovnice
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DDM

KVĚTNOVÉ DÍLNY
2021

SOBOTNÍ POHÁDKY
pro děti od 8 měsíců do 3 let

PTÁČEK A LEV

KERAMICKÁ DÍLNA

studio Damúza

08.05.2021 SOBOTA 10-12h
Srdečně Vás zveme na květnovou keramickou dílnu. Kapacita
dílny je omezena, svá místa si prosím rezervujte předem!
Místo konání: Keramická dílna Level Praha 21.
Více info a rezervace na gabriela.prochazkova@dumum.cz
nebo na tel.:777 472 008
Vstupné: 150 Kč

sobota 15.5. od 10:30h
Poetická inscenace pro nejmenší, která je oslavou něžných okamžiků, vzájemné blízkosti dvou na první
pohled odlišných bytostí - ptáčka a lva.

JEZINKY A BEZINKY

pro děti od 4 let

divadlo ELF

sobota 22.5. od 10:30h
Rozpustilá taškařice plná veselých písniček a skotačení mimických loutek na motivy Karla Jaromíra Erbena,
Aloise Mikulky a Františka Hrubína v podání divadla ELF.

VÝTVARNÁ DÍLNA

28.05.2021 PÁTEK 17 h

V květnu se na Vás budeme těšit také na výtvarné dílně. Přijďte si
s námi zatvořit. Kapacita omezena, místa si prosím rezervujte!
Místo konání: Ateliér Level Praha 21
Více info a rezervace na gabriela.prochazkova@dumum.cz nebo
na tel.:777 472 008
Vstupné: 100 Kč
tel. 777 472 008

gabriela.prochazkova@dumum..cz

www.dumum.cz
www.levelpraha21.cz

STRAKATÉ BAJKY

pro děti od 4 let

divadlo Láryfáry

sobota 5.6. od 10:30h
Pohádka o třech českých komediantech, kteří procestovali celou Francii a teď přijeli k Vám se svým
představením „Strakaté bajky.“ Kratičkými bajkami inspirovanými mistry Ezopem a Jeanem de la fontaine,
Vás nejen pobaví, ale přinesou Vám i mravní ponaučení. Komedianti pohotově střídají role i kostýmy
zvířátek, na jejichž charakterech nastaví dětem zrcadlo lidských vlastností. Každá bajka končí ponaučením
jasně pochopitelným pro dětského diváka.

Přidat kousek hlavního textu
tel. 777 472 008

soukopova@dumum.cz

www.dumum.cz
www.levelpraha21.cz

9

TÉMA

Hasiči slaví 95 let
Se Sborem dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy se na stránkách ÚZ potkávají čtenáři často. A nejen tam – pokud někde
u nás začne hořet, spadne strom, je třeba sundat včelí roj
nebo pomoci při odklízení autohavárie, jsou újezdští dobrovolníci velmi často na místě. Sluší se ale připomenout, že
sbor má za sebou také pestrou historii. Vedle Sokola a fotbalistů jde o nejdéle působící spolek v Újezdě, který si navíc
letos připomíná významné výročí.
Újezd se odloučil od sousedních Koloděj v roce 1921. Vznikla tím nejen nová politická obec (sté výročí si připomeneme v červencovém čísle ÚZ), ale i nová hasičská jednotka.
Vlastní stříkačku ale neměla, a tak si půjčovala právě tu kolodějskou. Milníkem je pak 1. leden 1926, kdy byli újezdští
hasiči v rámci tehdejšího říčanského okresu zapsáni jako samostatný sbor. K ustavující schůzi došlo ale podle újezdské
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kroniky až roku 1928. Každopádně se hasiči již tehdy činili.
O dva roky později byl založen samaritní odbor – čtyři muži
a také šest členek sboru dostalo zdravotnický rychlokurz.
Především byla ale v roce 1930 zakoupena obecní stříkačka, a to od firmy Ebert v Praze. Tahala se párem koní, které
půjčovali Bartošovi vlastnící rozlehlý statek v dnešní Staroújezdské ulici. Kam se ale historická stříkačka, která by jistě
byla chloubou celého Újezda, poděla, není známo. Spolek
také spravoval hasičskou pokladnu a přivydělával si. Tak
třeba z roku 1932 máme zprávu, že za stavění hasičských
hlídek na zábavách se vybíral poplatek 20 Kč.
Své vlastní sídlo v podobě požární zbrojnice získali újezdští
hasiči roku 1959, kdy byla slavnostně otevřena nová hasičárna, postavená na pozemku vedle jubilejní lípy ve Staroújezdské ulici. Připomeňme, že ve stejném roce byla otevřena
i přístavba školy, kde sídlily dvě učebny a školní jídelna. Obě
stavby bychom dnes hledali marně – na místě někdejší vývařovny stojí část skateparku, stará hasičárna (další přestavby
se dočkala v roce 1974) ustoupila novostavbě moderní zbrojnice, která byla po mnoha peripetiích dokončena loni na jaře.
Po roce 1989 se požárníci opět přetransformovali na hasiče
a vrátili se k původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů.
Loni se po nuceném exilu v hospodářském traktu budovy
Ideal Lux na Blatově přesunuli do nové zbrojnice, kde v moderně vybavených garážích opečovávají vozový park a v prvním patře mají důstojné zázemí. Celý sbor má dnes 43 členů,
z toho 13 tvoří výjezdovou jednotku. A ta se moc nezastaví.
Loni absolvovala rekordních 64 zásahů, z toho zhruba třetinu tvořily požáry. Letos má SDH za sebou již 21 výjezdů, což
je mimo jiné dáno tím, že od února 2021 spadají újezdští

hasiči do kategorie požární ochrany JPO III a rozšířili tak působnost z místní na územní.
Nová základna je sice velkorysá, ale i tak by se hodilo více
prostoru. „Chtěli jsme loni obnovit po letech žákovské družstvo, ale epidemie nám vše narušila. Uvítali bychom, kdyby
se posunula přilehlá trafostanice až na kraj pozemku a my
tak získali více prostoru na venkovní aktivity s dětmi a zajistili bezpečí,“ říká Lukáš Sady, starosta újezdských hasičů.
Jakmile to bude možné, chtěl by SDH v hasičárně uspořádat
Den otevřených dveří, který se bohužel kvůli koronavirovým
opatřením stále neuskutečnil.

Naši hasiči mají ještě jedno přání. K letošnímu výročí by si
SDH rád nadělil dárek v podobě praporu. Cena ručně vyšívané zástavy se ale pohybuje v řádech desítek tisíc korun
a takový výdaj jen ze svého rozpočtu újezdští hasiči nezaplatí. Založili proto transparentní účet, kam může přispět
každý. Pokud byste našim hasičům chtěli udělat radost,
číslo účtu je 2225558880/0600. Jen, prosíme, kvůli ochraně
osobních dat (GDPR) neuvádějte do zprávy pro příjemce své
rodné číslo. Přidáte se?
Blahoslav Hruška

Vozový park SDH
Tatra 148
Tatra 815

Iveco Magirus EuroFire
Ford Transi

Žasnu, když vidím tu dnešní techniku
Pan Karel Voves (90) je nejstarším žijícím újezdským dobrovolným hasičem. Pamatuje ještě éru, kdy hasiči chodili v bílém, místní dobrovolníky
vedl v letech, kdy se oficiálně nazývali požárníky. Pro ÚZ přímo v nové
zbrojnici zavzpomínal na léta, kdy dnešní členové SDH ve výjezdové jednotce nebyli ani na světě.
Kdy jste se dostal k hasičům?
Ještě jako kluk jsem se za protektorátu přidal k hasičům v Šestajovicích, odkud pocházím. V roce 1951
jsem se přiženil do Újezda a od roku
1959 jsem členem místního hasičského sboru. Několik let jsem ho i vedl,
skončil jsem roku 1991, kdy jsem šel
do důchodu.
Jakou techniku jste měli k dispozici
v době, kdy jste se usadil v Újezdě?
S tou dnešní se to samozřejmě nedá
srovnávat. Když vidím, co jim dneska
v garáži parkuje, jsem v úžasu. My měli
zpočátku jen pragovku, která měla na
čelní straně namontovanou stříkačku.
Mělo to jen malou nádrž, takže jsme
byli závislí na tom, kdo nám vodu přepraví. Později jsme přikoupili autobus,
který jsme využívali, když se jezdilo na
prodloužené víkendy na Lipno.
Dnes se k výjezdům svolává mobilem. Jak to fungovalo tehdy?

Klasicky se houkalo. Pan Veselý, který
bydlel u zbrojnice, měl natažený drát
domů a spouštěl tak sirénu. Měli jsme
domluvené signály – dvakrát se houkalo, když se vyráželo od hasičárny na
Koloděje, třikrát, když jsme se scházeli na křižovatce. Každý, kdo mohl, tak
vyrazil. Někdy jsme se sešli třeba jen
dva nebo ještě přibrali někoho na cestě. Jezdívali někdy i ti, kdo hasiči nebyli. To by dneska už vůbec nešlo.
Vzpomenete si na nějaký velký požár?
Často jsme jezdívali do lesa, tam hořelo opravdu každou chvílí. Vzpomínám,
že v Běchovicích jednou hořel sklad
pneumatik, tam jsme byli tři dny.
Když odhlédneme od moderní techniky a výbavy – jak se dá porovnat
práce dobrovolných hasičů tehdy a
nyní?
Srovnávat se to dá těžko. V domech
nebyl plyn, jezdilo o hodně méně
aut. Třeba k popadaným stromům

my nevyjížděli, to si uklidili cestáři.
Na druhou stranu jsme měli jiné úkoly, které hasiči dneska nemají: dělali
jsme třeba revize komínů. A taky jsme
se zapojovali do prací pro obec. Třeba chodník, který vede podél hlavní
v místech nové školy, ten jsme stavěli
my. Brigádničili jsme i na odbahňování rybníka.
Jak odpočívá takový hasič na penzi?
Moc už mi to poslední dobou nechodí, ale na kole jezdím pořád. Často
vyrážím do lesa, tam je ticho, dobrý
vzduch, člověk si tam odpočine. No,
ale to víte, nedá mi to. Takže když vidím, jak někdo třeba kouří a odhodí
nedopalek, vyšlápnu si na něj.
Blahoslav Hruška
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HISTORIE

Slavíme Den matek

O Dni matek se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se
v různé dny téměř po celém světě (u nás druhou květnovou
neděli) a vychází z různých tradic. V tento den dávají děti
svým matkám květiny a další dárky, většinou vlastnoručně
vyrobené. Myšlenka pravidelných i mezinárodních oslav
tohoto svátku vznikla v roce 1907 na počest Anny Reeves
Jarvisové, která v USA bojovala za práva žen a o rok později byl zde i slaven. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident
USA Woodrow Wilson oficiální oslavu Dne matek jako mezinárodní svátek, konaný druhou květnovou neděli. U nás
v Československu se začal slavit v roce 1923 a jeho propagátorkou byla paní Alice Masaryková. Po druhé světové
válce byl svátek postupně vytlačován do pozadí oslavami
Mezinárodního dne žen (8. března). Teprve po roce 1989
se Den matek začal opět slavit veřejně. O tom, že před II.
světovou válkou i krátký čas po ní, byl Svátek matek velmi

oblíbený a byl všeobecně slaven, svědčí i fotografie
z naší školní kroniky z let 1936 a 1947.
Marie Tomaidesová

Rodinné

poklady

O druhé květnové neděli si připomeneme Den
matek, svátek mateřství, původem americký, od
roku 1923 u nás Alicí Masarykovou podporovaný
a po roce 1989 „znovuobjevený“. My, děti různého věku, budeme děkovat svým maminkám za
lásku a péči, popřejeme jim hlavně zdraví.
Stejně jako se přenáší zvyky svátků, přenášejí se
i nezapomenutelné věci, které propojují generace rodin. Co vše prošlo rukama „maminek“ v naší
rodině, v jaké době žily, jaké dětství měly, jakou
stopu v nás a po sobě zanechaly? Další krásné
téma k zamyšlení, jehož výsledkem bylo vzpomínání nad rodinnými poklady, které se dědí
z generace na generaci a děti je mají v některých
případech i po svých praprababičkách. Společně
sdílíme fotografie rodinných receptů z prababiččiny kuchařky, sto let starého keramického
válečku, babiččina pracovního šátku, broušené
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mísy, náušnic, šperku a prstýnku po prababičce, svatých obrázků darovaných k ochraně a na památku, babiččina servisu z čínského porcelánu, ručně háčkovaného ubrusu z babiččina stolu, pohádkových
knih obalených sedmdesát let starým novinovým papírem proti poškození a šedesát let stále funkční sifonové láhve.
Někomu se může zdát, že jsou to věci obyčejné. Nejsou - jsou vzácné,
protože jsou darované, zděděné, prostě jenom naše a mnohdy nám
při jejich nošení, používání a pohledu na ně připomínají maminky,
babičky a prababičky, které ovlivňují a ovlivňovaly naše dětství.
Eva Danielová

LIDÉ

Poklad Vyšehradu?
Podzemní chodby
Tisíciletá historie, turisté, školní výpravy, ale i tajemné kouty. Málokdy najdeme vše na jednom
místě, Vyšehrad je ale výjimkou. S ředitelem
této národní kulturní památky Petrem Kučerou
jsme si povídali o jeho plánech, ale i o tom, kam
by v Újezdě, kde žije, vzal někoho na vycházku.
Když jste začátkem loňského roku nastupoval jako ředitel, měl jste velké plány - nové prohlídkové okruhy,
úniková hra, vodní prvky. Skončilo to všechno kvůli
koronaviru v šuplíku nebo se vám to daří realizovat?
Nic v šuplíku neskončilo, ba právě naopak! Stihli jsme vysoutěžit a zavést novou vizuální identitu, otevřít dosud nepřístupnou část podzemních chodeb s protileteckým krytem a zavést tři nové prohlídkové okruhy: Královský hrad,
Barokní pevnost a Národní symbol. Koronavirovou uzávěru jsme využili k modernizaci našich expozic, technického
vybavení a víceúčelového sálu. Obnovili jsme vlastní badatelskou činnost a digitalizujeme náš archiv. Připravujeme nové zážitkové prohlídky, edukační programy pro děti
a rozšiřujeme nabídku služeb. Každá krize je příležitostí
k rozvoji a v segmentu kultury a cestovního ruchu to platí
dvojnásob. My jsme na novou dobu připraveni.
Jak je to s kultivací veřejných prostranství, která byla
jednou z priorit vaší ředitelské vize?
Krátce po mém nástupu jsme začali pracovat na koncepční studii veřejných prostranství v areálu Vyšehradu.
Od vypsání soutěže přes zpracování konečného návrhu,
projednání s ostatními aktéry v území a schválení Radou
hl. m. Prahy nám to trvalo rok a půl. Nyní máme klíčový
dokument, podle kterého efektivně plánujeme správu,
údržbu a rozvoj veřejných prostranství v dlouhodobém
horizontu. S realizací navazujících projektů jsme již začali,
rekonstruujeme parkové chodníky a chystáme komplet
nový informační a orientační systém. Pracujeme na plánu
managementu vyšehradských parků, který stanoví udržitelné principy péče o veřejnou zeleň. Jako podklad máme
hotový celoroční monitoring vyšehradské fauny a flóry,
který přinesl zajímavá data.
Většina návštěvníků zná baziliku, Slavín nebo kasematy. Jaká místa jsou veřejnosti skrytá a rád byste je
otevřel? Nebo více propagoval?
Nejzajímavější, a přitom nejméně známou atrakcí Vyšehradu jsou podzemní chodby, takzvané kasematy,
které vznikly v rámci jeho proměny na barokní pevnost
v 17. století. Mají celkem přes jeden kilometr a kopírují
průběh hradeb. Největším podzemním prostorem na Vyšehradě je Gorlice, kde se skrývá šest originálních sousoší z Karlova mostu. Systém chodeb byl donedávna zpřístupněný zhruba z poloviny a mým cílem je zpřístupnit jej

Petr Kučera (36) - ředitel Národní kulturní památky
Vyšehrad, člen Komise Rady hl. m. Prahy pro cestovní
ruch a Komise pro územní rozvoj MČ Praha 21. Architekt
a urbanista, popularizátor historie Prahy. Rodilý Pražák,
od roku 2002 trvalým bydlištěm v Újezdě. Držitel ocenění
Česká hlava pro rok 2004.
do konce letošního roku celý. Kromě běžných prohlídek
zde plánujeme zážitkové prohlídky se svíčkami, edukační
program Totalita a výhledově možná i tu únikovou hru.
Každopádně, kdo vyšehradské podzemí nezná, měl by jej
určitě navštívit!
Vyšehrad je urbanisticky dost nesourodý celek. Neplatí to nakonec i o Újezdě?
Máte pravdu. Vyšehrad je národní památkou, vesnicí
a parkem v jednom. Na relativně malém, hradbami jasně
vymezeném území se tu kumuluje velké množství významů současných i historických. Újezd je v jiné situaci. Představuje shluk vesnic, sídliště a pražský satelit, rozprostřený podél lesa. Tomu odpovídá jeho urbanistická struktura,
která je sice rozmanitá, přesto vždy čistě obytná. Měl jsem
na toto téma na újezdské radnici přednášku a zamýšlel
jsem se kam kráčí. Tehdy mi chyběla jasně definovaná
vize rozvoje, dlouhodobý koncepční přístup, a bohužel mi
chybí dodnes. Potenciál veřejných prostranství a rekreačních ploch je zde přitom obrovský a stále doufám, že dojde svému naplnění. Újezd si to zaslouží, protože je jinak
skvělým místem pro život.
Pro IPR děláte komentované procházky po Praze. Kam
byste vzal v Újezdě někoho, kdo tu ještě nebyl a chtěl
by naši městskou část poznat?
Určitě bych jej seznámil se všemi jeho tvářemi, které jsem
zmínil. Ukázal bych mu zajímavé ostrůvky původní venkovské zástavby, předměstské vilky z posledních let rakouského mocnářství i solidní domky z dob první republiky.
Nevynechal bych Rohožník, nejmenší pražské sídliště s pozoruhodným příběhem a místní komunitou. Zaměřil bych
se též na novou výstavbu, reprezentující vše od podnikatelského baroka po velmi kvalitní kousky soudobé architektury. Procházku Klánovickým lesem považuji za samozřejmost, podél Běchovického potoka zatím za zbožné přání.
Za lesopark V Panenkách děkuji Praze a Běchovicím.
Blahoslav Hruška
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DOTACE

Podpora pro firmy i občany
COVID 2021
Jeden z nových programů, který vláda schválila v březnu
2021. Veřejná podpora ve formě dotace je určena pro
podnikatele, kterým poklesly tržby o min. 50 % ve srovnávacím období v důsledku situace týkající se koronaviru COVID-19. Způsobilými náklady jsou provozní náklady
jako např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč.
např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady atd. Výše dotace činí max. 500 Kč na jednoho
pracovníka (zaměstnanec, spolupracující osoba, jednatel
se smlouvou o výkonu funkce) na plný či částečný úvazek.
Do kdy žádat? do 31. 5. 2021 (aktuální, tedy první výzva)
Bližší informace: www.mpo.cz/covid-2021

COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY

Nový program je určen všem podnikatelům bez ohledu
na obor podnikání, kterým v rozhodném období poklesl
obrat min. o 50 %. Podle první, aktuální výzvy se dotace
bude poskytovat na náklady vzniklé v rozhodném období
leden až březen 2021. Jde o alternativu k programu COVID
2021 a není možné tyto dva programy kombinovat. Výše
dotace je omezena na 40 mil. Kč na jednoho podnikatele.
Do kdy žádat? do 19. 7. 2021.
Bližší informace: www.mpo.cz/naklady

COVID VELETRHY/ KONGRESY

Nový program určeným podnikatelům v oblasti veletrhů,
kongresů, výstav a jiných podobných události (tj. akcí za
účelem hromadné prezentace produktů a služeb vícero
podnikatelských subjektů na jednom místě ve stejný čas).
Dotace se poskytuje na pokrytí nákladů vzniklých v období 1. 3. 2020 až 31. 12. 2020. Výše podpory činí max. 60 %
nepokrytých nákladů za rozhodné období nebo max. 40 %
pro osoby s majetkovou účastí státu či územněsprávního
celku. Podpora je omezena 20 mil. Kč na jednoho podnikatele.
Do kdy žádat? do 21. 5. 2021 (první výzva)
Bližší informace: www.mpo.cz/covid-veletrhy

COVID – KULTURA

Program je určen žadatelům pracujícím v oblasti kultury
(blíže byl popsán v dubnovém ÚZ). Aktuálně je vyhlášena výzva 3.3. pro podnikatelské subjekty zaměřující se na
tzv. „perfoming arts“ (živé scénické umění). Výše veřejné
podpory ve formě dotace činí max. 10 mil. Kč na jeden
subjekt.
Do kdy žádat? do 30. 6. 2021 (výzva 3. 3.)
Bližší informace: www.mpo.cz/kultura

ZÁRUKA COVID PLUS

Program určený pro podnikatele, kteří exportují své produkty do zahraničí. Jedná se o veřejnou podporu pro podnikatele s minimálním počtem 250 zaměstnanců, podíl
exportu tvoří alespoň 20 % celkových tržeb. Výše veřejné
podpory – záruky činí max. 80 % jistiny úvěru a zároveň
je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu firmy.
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Pro bližší informace kontaktujte Exportní
a garanční pojišťovací společnost (EGAP)
nebo svoji banku.
Do kdy žádat? do 30. 6. 2021.
Bližší informace: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/zaruka-covid-plus-pro-velke-exportery-program-exportni-garancni-pojistovaci

KOMPENZAČNÍ BONUS 2021

Daňový bonus na kompenzaci některých následků spojených s protikoronavirovými opatřeními. Jeho úpravu naleznete v zákoně č. 95/2021 Sb. Při využití tohoto bonusu
nelze využít některé z tzv. covidových programů veřejné
podpory. Je rozdělen do oblastí osoby samostatně výdělečné činné, společníci společností s ručením omezeným
a osoby pracující na dohody o práci konané mimo pracovní poměr.
Bližší informace:
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021/zakladni-informace-novy-kb-2021

PODPORA PRO FYZICKÉ OSOBY

Vzhledem k tomu, že do nepříznivé situace se mohou dostat i lidé, kteří nepodnikají, uvádím i odkazy obsahující
základní informace pro případy, kdy se člověk dostane do
velmi nepříznivé situace a například není schopný splácet
své závazky. Do takové situace se může dostat kdokoliv.
1) Hmotná nouze (mimořádná okamžitá pomoc):
www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc
2) MOP COVID – 19
(mimořádná pomoc COVID-19):
www.mpsv.cz/mop,
www.uradprace.cz/web/cz/zadost-o-mop-spojena-s-covid-19
3) Krizové ošetřovné:
covid.gov.cz/situace/kompenzace/krizove-osetrovne,
www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
4) Nájemné – příspěvky:
covid.gov.cz/situace/kompenzace/najemne-prispevky
příspěvek na bydlení:
www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni
doplatek na bydlení:
www.mpsv.cz/-/doplatek-na-bydleni
příspěvek na živobytí:
www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zivobyti
přídavek na dítě:
www.mpsv.cz/web/cz/-/pridavek-na-dite
5) Nemožnost splácet hypotéku či úvěr:
covid.gov.cz/situace/kompenzace/nemoznost-splacet-uver-ci-hypoteku-kompenzace
Informace platné ke 13. 4. 2021.
Miroslava Siváková

FIRMY

MČ Praha 21 podporuje místní podnikatele
Vzhledem k současné složité situaci Rada městské části Praha 21 schválila další opatření na podporu místních
podnikatelů. Jedná se o bezplatný přehled místních provozoven a podniků s otevírací dobou a kontakty v ÚZ,
který bude v ÚZ vycházet až do září 2021. Rádi bychom tak pomohli místním podnikatelům a zároveň věříme, že
ucelenější přehled se bude hodit i občanům.
Pokud chcete přidat do přehledu na webu Úřadu MČ Praha 21, formulář najdete na www.praha21.cz v sekci Přehled provozoven v Újezdě nad Lesy nebo nás kontaktujte na emailu: podnikatel@praha21.cz.
Název provozovny
adresa provozovny
webové stránky
facebook
RESTAURACE

Provozní/
otevírací doba

kontakty

specializace

poznámky

Bistro Dřevák
Novosibřinská 206
www.drevakujezd.cz

Po-Ne:
16:00-20:00

608 878 672
jitkanajmoska@seznam.cz

bistro s občerstvením,
rozvoz piva 20 – 21 hod.

výdejní
okénko

Restaurace na Blatově
Starokolínská 311
www.restauracenablatove.cz

Po-Pá:
11:00-15:00

777 195 229
jolana.napravnikova@volny.cz

pohostinství

výdejní
okénko

Café Útes
Račiněveská 2592
www.cafeutes.cz

Po-Pá:
7:00-15:00
So:
10:00-15:00
Po-Ne:
11:00-21:30

722 925 830
info@cafeutes.cz

restaurace,jídelna, rozvoz jídla, catering, pořádání
oslav,
pronájem prostor pro různá setkání, cateringové
služby
rychlé občerstvení
(pizzy, burgery, těstoviny, saláty, dezerty…)

výdejní
okénko

Restaurace Krokodýl
Lomecká 1807
fb, instagram restaurace krokodyl

St-So:
17:00-20:00

775 248 650
marek.stedronsky@seznam.cz

restaurace:
tatarák, burger, smažená křídla, steaky, řízky,
saláty

výdejní
okénko

Staročeská hospoda U Štrásků
Novosibřinská 879
Staročeskáhospodauštrásků

Po-Ne:
11:00-20:00

602 132 170
723 453 331
milon.litvajs@seznam.cz

pohostinství, jídlo a nápoje s sebou

výdejní
okénko

Hando Sushi Bar
Oplanská 2416
www.hando.cz
www.facebook.com/hando.cz/
CUKRÁRNA/KAVÁRNA

Po-Ne:
11:00-20:00

725 830 383
info@hando.cz

sushi bar, asijská kuchyně,
rozvoz jídel

výdejní
okénko

Cukrárna na Blatově
Račiněveská 2444
www.cukrarnablatov.cz

Po-Pá:
9:30-17:30
So-Ne:
9:30-17:00
Po:
ZAVŘENO
Út-Ne:
14:00-16:00

737 623 611
stapechdevelop@seznam.cz

608 943 568
kavárna + prodej dortů,
galerie@cafegaleriezelenydum.cz prodej drobných dekorací + obrazů

v době vládních
opatření funguje výdejní
okénko

Po-Ne:
9:00-18:00
So:
9:00-12:00
Po - Pá:
9.30 - 18.00
So:
9.30 - 12.30

739 061 499
abc.detskeboticky@seznam.cz

prodej dětské obuvi, dámské a pánské zdravotní
pantofle, opravna obuvi, výdejna balíků Geis Point
a DPD

výdejní okénko
a
e-shop

724 190 050
vendula@jinohratky.cz

kreativní sady, hry, hračky, knížky a školní potřeby
pro děti předškolního a školního věku, poradenství
s výběrem školních potřeb, aktovek a batohů

nabízím zdarma
rozvoz objednávek Újezd nad Lesy
a blízké okolí

PIZZA GOGO
Starokolínská 95
www.pizzagogo.cz

Cafe Galerie Zelený dům
Třebětínská 591
www.cafegaleriezelenydum.cz
Cafe Galerie Zeleny dum
MALOOBCHOD/VELKOOBCHOD
ABC dětské Botičky
Starokolínská 2716
www.abcdetskeboticky.cz
www.abcboticky.cz
Jinohrátky s.r.o.
Starokolínská 425
www.jinohratky.cz
www.facebook.com/jinohratky

733 503 385

výdejní
okénko
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Krámeček Pro Domoček Pavla Stichová
Chotěnovská 680 (vchod z ul. Zaříčanská)
www.facebook.com/groups/1477054195904760
www.facebook.com/krameceprodomecek
Romantika – kreativní svět
Račiněveská 2444/21
www.obchodprosikuly.cz
www.facebook.com/Romantikakreativnisvet
Vinotéka/Knihkupectví Nad Lesy
Staroújezdská 45
www.nadlesy.cz
facebook.com/nadlesy
Vinotéka v Čentické
Čentická (vchod z ulice Polenská)

Po-Pá:
8:00-11:30 14:00-17:00
So:
9:00-12:00
Po-Pá:
9:00-18:00
So:
9:00-13:00
Po - Pá:
9:00-12:00 13:00-19:00
So:
9:00-12:00 13:00-18:00
Út-So:
17:00-20:00

777 255 953,
obchod s domácími potřebami
kramecekprodomecek@seznam.cz

Ambipet s.r.o
Lišická 834

776 659 653
obchodprosikuly@gmail.com

papírnictví, tvořivý materiál
základní sortiment galanterie
příjem a výdej zásilek PPL (DHL)

777 774 117
vino@nadlesy.cz
knihy@nadlesy.cz

Prodej vína, kávy, čajů a bio kosmetiky
Výdejna knih pro Knihkupectví Nad Lesy

607 989 524
xprocha@volny.cz

Prodej točeného i lahvového vína, piva, pochutin výdejní
a alkoholu.
okénko
Prodej výrobků firmy Amway.

Po-Čt:
17:30-20:00

776 464 666
ambipet@email.cz

chovatelské potřeby, chov hospodářských zvířat,
výroba bentonitových steliv pro kočky

Chovatelské potřeby "Na Rohožníku"
Malešovská 1652
Chovatelské potřeby ÚJEZD NAD LESY - NA
ROHOŽNÍKU

Po-Pá:
10:00-18:00
So: 9:00-12:00

608 982 295
info@shop4pets.eu

prodej krmiv pro zvířata a chovatelských potřeb,
poradíme s výběrem plemene a pomůžeme s
výcvikem

ZOOSHOPPLUS
Starokolínská 22
www.zooshopplus.cz

Po-Čt:
9:00-19:00
Pá: 9:00-18:00

606 921 977,
ujezd@zooshopplus.cz

chovatelské potřeby, živá zvířata, akvaristika

EL BIO
Starokolínská 425
www.elbio.cz

Po-Pá:
9:00-19:00

722 959 090,
info@elbio.cz

obchod se zdravou výživou, biopotravinami,
ekodrogerii,
bio kosmetikou a bez obalem

Zdravá výživa VITALEN
Staroklánovická 185
https://www.facebook.com
/zdravavyzivavitalen
SLUŽBY

Po-Pá:
9:00-17:00

776 325 407
vitalen@email.cz

obchod se zdravou výživou, potraviny bio i nebio,
dětská výživa, bezlepkové potraviny, čaje, koření,
ekodrogerii, ekokosmetiku a mnoho dalšího.

HODINOVÝ MANŽEL - Petr Říha
Ratbořská 134
www.domaciopravy.cz

dle dohody

733 541 242,
petariha@email.cz

opravy a úpravy v domácnosti, údržba zahrady.

602 328 534,
psisko-ob@seznam.cz

výchova a výcvik psů

PSIŠKO-OB, z.s.
Novosibřinská 875
www.psisko-ob.webnode.cz
Včelařské potřeby - včelařství
Lišická 834

dle dohody

608 024 110
zdenekruzicka@email.cz

včelařské potřeby, pomoc začínajícím včelařům poradenství a výuka, sečení, mulčování, kultivace
půdy, sušení sena, zemědělství

Mateřská školka Andělská, z.ú.
Čenovická 1085
www.andelska.cz
https://www.facebook.com/skolkaandelska
Hlídací centrum Pohádka
Lstibořská 2396
www.hcpohadka.com
Hlídací centrum Pohádka
Matěj Štacha
Újezd nad Lesy
www.malirmatej.cz

Po-Pá:
7:00-17:00

777 515 515,
info@andelska.cz

mateřská školka, kroužky pro děti, tábory, hlídání
dětí

Po-Pá:
6:30-18:30

604 749 684,
777 686 034
adela-brezinova@seznam.cz,
rihova.gabriela@email.cz
737 502 987,
malirmatej@gmail.com

péče o děti od 6 měsíců do 6 let

608 969 163,
nebudte@veprisjidlem.cz

nutriční/výživová poradkyně

Po-Pá:
9:00-17:00
So+Ne:
dle dohody
Nebuďte ve při s jídlem / Bc. Vendula Přibilová Po-Ne:
Ochozská 318
8:00-20:00
www.veprisjidlem.cz
(dle dohody)
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malířství, drobné montážní a řemeslné práce.
Práce typu hodinového manžela.

MaPris trade / Marie Přistoupilová
Starokolínská 313

Po-Ne:
9:00-21:00

608 956 796,
marypp@seznam.cz

inženýrská činnost – stavební povolení,
kolaudace, příprava staveb

VICTORIA SCHOOL s.r.o. ,
mateřská škola, Ing. Dana Robertson
Luníkovská 2454
www.victoria-school.cz
KHASO / Ing. Petr Klinger
Čentická 1457
www.ajax.cz

Po - Pá:
8:00-17:00

725 234 651,
reditel@victoria-school.cz

mateřská škola, kroužky, tábory

602 310 914 petr.klinger@
sitkhaso.cz

Instalace zabezpečovacích systémů s certifikací
EU 2.stupně bez nutnosti kabelových rozvodů
a stavebních úprav. Detekce požáru, CO2,
vytopení a narušení objektu, kamerový systém.
výroba razítek, výroba reklamy, sportovní služby.
Trenérství - výuka squashe.
Pořádání kulturních akcí.

Jaroslav Zajpt
Novosibřinská 875

602 313 840,
j.zajpt@seznam.cz

Alois Trčala
Staroklánovická 79

Po - Pá:
9:00 - 19:00

601 394 024,
trcala.tkt@seznam.cz

zednické práce, obklady, dlažby, sádrokartony,
opravy v domácnosti včetně zapojení spotřebičů,
sečení zahrad, kácení stromů

PŮJČOVNA NÁŘADÍ - FORICHTUNG.CZ/
AUTOPIA, S.R.O.
Novosibřinská 2266
www.forichtung.cz
PRAKTICKÁ TERAPIE
Svojšická 2242
www.praktickaterapie.cz

Po-Pá
8:00-17:00

737 300 500
ujezd@forichtung.cz

servis strojů, prodej příslušenství, půjčovna
nářadí, stavební, zahradní a úklidové techniky

Dle dohody

777 761 159,
petr@praktickaterapie.cz

psychoterapie, praktické a konkrétní rady, jak
zvládat zátěžové situace.
Konzultace a konkrétní návody na zvládání
složitých situací v profesním i osobním životě.

INZERCE

inzerce_kc_trans_tidkova_data_a5.indd 1

16.04.2021 10:40:54
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LISTÁRNA
KONTEXT A KONSEKVENCE

Odvolání paní ředitelky Cermonové je dané a posouzení tohoto kroku je v rukou soudu. Může mít ale ještě různorodé
následky vyplývající z toho, že událost sama o sobě vyvolala
zájem o dění uvnitř úřadu, o to, jak úředníci pod vedením
RMČ vykonávají svou práci a jakým způsobem je vůbec obec
řízena a spravována. Jako občané máme právo veřejné kontroly, máme právo se ptát a zjišťovat, zda je s veřejnými prostředky nakládáno hospodárně a zda je toto nakládání transparentní, zda můžeme důvěřovat standardním kontrolním
mechanismům a zda můžeme důvěřovat tomu, jakou verzi
událostí nám úřad nebo RMČ předkládá.
Pokud budu vycházet z průzkumu materiálů, které jsem si
vyžádala od úřadu na základě §106, musím bohužel konstatovat, že má důvěra ve vedení obce i ve vedoucí úředníky je
velmi otřesena. Nabyla jsem dojmu, že svědomitost, pečlivost a důslednost prováděných procesů a prověřování je-

jich správnosti je v mnoha případech natolik nedostatečná,
že může úřad a tím i nás, občany Újezdu, vystavit nemalým
problémům. O zpětném zastírání, nekonzistentních vyjádřeních či účelově neúplných informacích ani nemluvím.
Odvolání paní ředitelky a zjištěná fakta naznačují, že to, co
se navenek snaží jevit jako fungující mechanismus, je patrně
poněkud zadřeným a místy nefunkčním strojkem s naleštěným PR obalem.
Kateřina Šmatláková

JUBILEUM V TJ SOKOL
Začátkem letošního dubna oslavila naše kamarádka
a sokolka Vlastička Drbalová významné životní jubileum,
80 let. Přejeme jí všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí
a mnoho krásných a slunečných dnů do dalších let.

kamarádky ze Sokola

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
V minulém ÚZ se pan zastupitel Říha
rozhořčoval, že nevznikají moderní
nástroje pro veřejnou správu. Dovolím si tvrdit, že se pan Říha mýlí. Stát
udělal v posledních letech v oblasti
digitalizace mnoho a umožňuje komunikovat s úřady v elektronické podobě nejenom v této covidové době.
Na adrese obcan.portal.gov.cz lze
nalézt Portál občana, kde je možné
podat daňové přiznání, vyřídit živnostenské oprávnění i notifikovat
platnosti dokladů. Je zde k dispozici
výpis bodového hodnocení řidiče,
výpis z Rejstříku trestů, z živnosten-

ského rejstříku i informace z katastru
nemovitostí. Občan odtud má přístup k eReceptu, informacím o pracovní neschopnosti i o důchodovém
pojištění.
Může také zjistit, jaké údaje o něm
stát vede v kterých registrech a získat elektronický výpis ze zdravotnické dokumentace prostřednictvím
národního kontaktního místa pro
elektronické zdravotnictví.
Já jsem si zde vyplnila a přímo odeslala daňové přiznání a stačila mi
k tomu jen bankovní identita od mé
banky, kterou jsem si také zařídila
jednoduše online přes své elektro-

nické bankovnictví. Také přehled pro
Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu jsem vyplnila a odeslala online.
Například i u nás na Úřadě se lze
elektronicky objednat k podání žádosti o vydání občanky nebo pasu.
Také si můžete požádat o digitalizovanou dokumentaci vedenou k vaší
nemovitosti v archivu stavebního
úřadu. Další, již delší dobu fungující
možností získání přístupu k veřejným i neveřejným evidencím a získání výpisů z nich, je Czech POINT, který funguje v rámci Živnostenského
odboru Úřadu MČ Praha 21.

Petr Duchek (PATRIOTI)
V minulém ÚZ zastupitelka Kučerová
(Piráti a STAN) propagovala projekt
družstevního bydlení, který je především politikou levicového populismu
v kapitalistické společnosti. Projekt
ale není pro ÚnL žádným ternem.
Hl. m. Praha chce s vybraným partnerem (např. zkušené SBD) založit
družstvo, v něm být členem s dispozičním právem k 1/3 bytů a zřídit
právo stavby na svých pozemcích až
na 99 let (za jak dlouho vznikne prostor pro korupci jako parazit?). Za ně
budou družstevníci platit ročně „so-

cialistický“ nájem, čímž dojde k pokřivení trhu s nemovitostmi. Až když
družstevníci splatí úvěr na výstavbu,
skončí právo stavby a družstvům
bude umožněno odkoupit pozemky.
Ale za jakou cenu po desítkách let?
I na tohle nakonec dojel projekt H-Systému. A teprve pak lze získat byt
do os. vlastnictví.
Když se Újezďané rozhodnou usnadnit svým dětem doma start do života, paradoxně narazí na antidiskriminační zákon (vstup do družstva nelze
omezit pouze na občany ÚnL či HMP)
a samospráva dá výhody komuko-

liv cizímu (problémovému, neplatiči
atd.), protože nemáme zákon o domovském právu.
HMP by mělo na svých pozemcích
stavět. Ne splácet. Bohužel levičáci
natolik přerozdělují finance, až jim
jako vždy dojdou.
Smysluplnější je, aby se HMP (přeneseně i ÚnL) staralo o seniory a stavělo
pro ně domovy. A přitom se podívalo
na financování bydlení ve světě. Třeba
do Izraele. Židé vždycky dobře počítali.
Každopádně v otázce bydlení Patrioti
prosazují Újezd na prvním místě. Nikoliv volební ideologii neomarxismu.
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Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V pondělí 12. dubna 2021 proběhlo v Klánovicích on-line veřejné
projednání záměru vybudování
dálničního přivaděče, nazývaného
Klánovická spojka, vedoucího z mimoúrovňové křižovatky MÚK Beranka. Ta by měla vzniknout na D 11
v polích mezi Horními Počernicemi
a Klánovicemi. Klánovická spojka se
bude napojovat mezi Klánovicemi a
Šestajovicemi na hlavní ulici Revoluční – Slavětínská. Projekt je nyní
ve fázi EIA – posuzování vlivu na
životní prostředí. Největší obavy

panují zejména z nebezpečí zvýšení
provozu, a tím zvýšení emisí hluku
a prachu na hlavní ulici v Klánovicích a zhoršení bezpečnostních parametrů ulice.
Zvýšení provozu by se mohlo dotknout i Újezda nad Lesy, zejména pokud jde o křižovatku u Levelu
a provoz na naší hlavní ulici. Kromě
jiného radnice Klánovic trvá na zprovoznění připravované stavby až po
vybudování okolních dopravních staveb, zejména městského okruhu 511
a obchvatu Újezda I/12, případně
i přeložky II/101 Jirny – Úvaly a městského okruhu 520.

Za zmínku stojí i samotný fakt veřejného projednání. Není to první případ, vloni bylo v Klánovicích značně
rušné veřejné projednání parkování u nádraží. V naprostém rozporu
s tímto je chování vedení Újezda
nad Lesy, kde o všech stavbách, záměrech i změnách územního plánu
rozhoduje úzká skupinka lidí, pouze
v případě nezbytnosti mít k záměru souhlas zastupitelstva rozhoduje
mírná většina 9 lidí v zastupitelstvu.
Veřejná projednání (s výjimkou snad
jednoho setkání u Lidlu) se nekonají,
občané jsou v roli více či méně příjemně překvapených diváků.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

22. května
			

Praha 21 - trasa B
1. Druhanická – Oplanská
2. Rápošovská - Dědická
3. Chotěnovská - Toušická
4. Lomecká - Zbýšovská
5. Měšínská - Žehušická
6. Valdovská - Hrádková
7. Pilovská - Čenovická
8. Nadějovská - Bečvářská

Valdovská/Hrádková
Druhanická/Staroújezdská

Doba přistavení: od 9 do 13 hod.
Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, 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, počítače, lednice, mrazáky).

středa 5. května
1500 - 1520
1530 - 1550
1600 - 1620
1630 - 1650
1700 - 1720
1730 - 1750
1800 - 1820
1830 - 1850

Praha 21 - trasa A
úterý 1. června
1. Druhanická – Staroújezdská 1500 - 1520
2. Novosibřinská – Toušická
1530 - 1550
3. Zalešanská – Lomecká
1600 - 1620
4. ul. Rohožnická
1630 - 1650
(na parkovišti u prodejny Albert)
5. Velimská – Klešická
1700 - 1720
6. Velimská – Klešická
1730 - 1750
7. Novolhotská – Starokolínská 1800 - 1820
8. Bělušická – Netušilská
1830 - 1850
Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl.
m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel zdarma
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), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu,
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
Informace o celoročním svozu najdete na našich stránkách
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad
a také v informační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu
na území hl. m. Prahy v roce 2020“.

SVOZ BIOODPADU
Sezónní svoz popelnic na bioodpad pro Újezd nad Lesy
začal 16. dubna 2021 a pokračuje

KAŽDÝ PÁTEK V LICHÉM TÝDNU.
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Zápisy online mají premiéru
Zápis do první třídy je v plném proudu. Již v polovině
dubna byla ukončena první část, kdy rodiče měli možnost čtyřmi způsoby podat vyplněné formuláře. Oproti
loňskému roku jsme přidali možnost doručení formuláře
přímo do boxu u hlavních dveří budovy prvního stupně.
Tento box byl pod dohledem paní vrátné, která vložené
obálky pravidelně vybírala a odevzdávala k následnému
zpracování.
Dalším úkonem bylo sdělit rodičům registrační číslo
a termín pro online spojení. Vše šlo jako po másle.
Od poloviny dubna se rozběhla druhá fáze zápisu, která
probíhá na dálku. Rozhovor mezi paní učitelkou a budoucím prvňáčkem je velmi podobný klasickému zápisu.
Jakou barvu má mašlička zajíčka? Jaká zvířátka vidíš na

obrázku? Co vidíš vlevo, vpravo, nahoře, dole? Je velmi
pěkné poslouchat naučené básničky nebo zpěv dětských
písní. Zvláště v dnešní době, kdy je ve škole zakázaná
hudební výchova.
Celkem jsme zaregistrovali asi 165 žádostí. Mezi nimi se
nachází odklady školní docházky, žádosti o přijetí do třídy s Montessori prvky nebo žádosti o přijetí dětí z okolních obcí.
Nyní už rodiče mohou vyčkávat na třetí fázi, kterou je
vyhodnocení zápisu. To bude zveřejněno na webových
stránkách školy nebo u vchodu do budovy školy. Na nové
žáčky se všechny paní učitelky moc těší.

		

Jana Sieberová,
zástupkyně ředitele školy

Novinky ze školy
Koncem března si třídy 1. A a 2. D zpříjemnily velikonoční týden a uspořádaly online vaření s dětmi a rodiči. Pekla
se velikonoční nádivka, jidášky a také
výborné slané houstičky. Při čekání
na „dílo“ jsme si příjemně popovídali o velikonočních tradicích a zvycích.
Akce se velmi vydařila, všechny upečené dobroty se hned snědly.
Daniela Janoušová,
Alena Hanzlíková

MATEMATICKÝ KLOKAN

V březnu proběhla na 1. stupni soutěž Matematický klokan. Děti řešily
soutěžní zadání na dálku z domova.
Kategorie Cvrček pro 2.-3. třídy se zúčastnilo 21 dětí. Maximum bodů bylo 90. 85 bodů získali tři žáci z těchto
tříd: 2. E, 3. B a 3. B - Montessori, na
2. místě se ziskem 81 bodů se umístila žákyně z 2. B a na 3. místě byl žák
z 3. B se 75 body. Kategorii Klokánek
řešilo 51 dětí ze 4. a 5. tříd. Mohli dosáhnout nejvíce 120 bodů.110 bodů
měla žákyně z 5. E, 109 bodů dosáhli
tři žáci také z 5. E a o 3. místo se zis-
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kem 108 bodů se dělili dva žáci z 4. E
a z 5. A.
Děkujeme dětem za jejich snahu a rodičům zúčastněných dětí za spolupráci a pomoc při odesílání výsledků.
Blanka Litov Černá

RECITACE

Ve škole proběhla online recitační soutěž druhých a třetích ročníků. Přihlásilo
se celkem třináct žáků. Porota byla složená z pedagogů prvního stupně. Hodnotila se volba básně, přednes, projev
i celkový dojem. Všichni zúčastnění recitátoři se zaslouží pochvalu a náš obdiv
za odvahu a energii vloženou do této
netradiční formy soutěže - přes obrazovku počítače. Přestože budou vyhlášena první, druhá a třetí místa v tomto
případě není vítězů ani poražených.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE

V polovině března proběhl na 1. stupni naší školy den otevřených dveří. Byl
to pro nás oříšek. Vše bylo připraveno, ale nikdo z nás neměl s takovým-

to projektem žádné zkušenosti. Paní
učitelky byly připravené odpovídat na
dotazy rodičů. Nikdy nevěděly, kolik
účastníků se připojí. Někdy to byli dva,
jindy 12. Velmi nás překvapil závěrečný součet připojení. Celkem jsme
přivítali 69 online návštěvníků. Zhodnotili jsme, že to byla akce úspěšná.
Přesto budeme doufat, že příští rok se
ve dnech otevřených dveří setkáme
s rodiči a dětmi osobně.
Konaly se také družinové dílničky,
které byly určeny pro naše předškoláky. Tentokrát dostaly podobu jinou,
a to elektronickou. I přes počáteční
potíže s mikrofonem jsme je všichni zdárně zvládli. Připojilo se deset
účastníků, kteří pracovali na dvou stanovištích. Děti s rodiči si mohly vyrobit zápich velikonočního vajíčka a 3D
velikonoční kuřátko. Při společné práci si maminky mohly popovídat i o přihláškách a provozu školní družiny.
Malým předškolákům patří obrovská
pochvala za to, s jakým přehledem
a chutí se ujali velikonoční tvorby.

Bedýnky příběhů
V březnu se v naší škole i v této nelehké době opět realizovaly programy INBÁZE s multikulturní tématikou
a navázaly tak na tradici. Program se
jmenuje Bedýnky příběhů a v současné době probíhá formou online.
Obsahem jednotlivých „bedýnek“ je
seznámení se s kulturami různých
národů. Již v minulosti proběhla setkání s čínskou, vietnamskou, ukrajinskou kulturou. Aktivita je vedena
vždy českým lektorem a rodilým
mluvčím.
Letos ve druhých ročnících jsme mohli absolvovat vánoční program s výrobou svícnů v rámci setkání s ukrajinskou kulturou. V současné době se
žáci seznamují s historií a kulturou
Německa s německým lektorem a paní lektorkou Hanou Mlynářovou.
Děti se mohly zaposlouchat do pohádky Brémští muzikanti, dále se
pak seznámit s významnými mezníky
v historii národa a s nimi souvisejícími
uměleckými díly a pamětihodnostmi,

se způsobem života lidí zde žijících, se
specialitami německé kuchyně, a nakonec i se způsobem vzdělávání v německých základních školách a jejich
strukturou. Vhodně byla propojena pohádka o zvířátkách s výtvarnou technikou, kdy si děti vytvořily vlastní obrázek
se zvířátky z přečtené pohádky. Aktivi-

ta byla výborně koncipována k věkové
skupině dětí a všem se nám moc líbila.
Děti si ji hodně pochvalovaly.
Již se těšíme na další pokračování tohoto odborně, ale i zajímavě vytvořeného programu.
Vendulka Tustová,
třídní učitelka 2. B

Jaro na Rohožníku
Jaro už se hlásí v plné síle. Měsíc březen a duben byl rozhodně jiný, než na
který jsme se těšili. Místo společného
pozorování jarních zázraků v přírodě
jsme se museli uzavřít do svých domovů. A to byl čas, ve kterém jsme vsadili
na dobrou spolupráci s rodiči. Tímto
jim děkujeme za nasazení a účast při
plnění úkolů, přípravy dětí na školu,
zkoušení pokusů a tvoření. Oceňujeme, že zvládnete plnit své povinnosti,
učit se s dětmi, sledujete naše e-maily
a ještě nám své úspěchy a zdary posíláte zpátky k nahlédnutí. Je to pro

nás perfektní zpětná vazba. Díky tomu
vidíme, že naše práce není zbytečná. Nejvíce nás potěšila spousta zpráv
od dětí, které nám namlouvaly a natáčely videa, jak se jim dařilo plnit úkoly
a jak zvládaly „bojovky“, které jsme pro
ně připravovali (videa z těchto akcí si
prohlédněte na našem webu).
Květen je měsícem zápisů do mateřských škol. Je důležité pomoci dětem
zvládnout základní sebeobsluhu (hygiena, oblékání, samostatnost při jídle...). Tyto dovednosti jsou základem
pro rozvoj nových schopností důležitých pro vstup do MŠ. Chcete-li si
prohlédnout naši školku, zveme vás
do ní prostřednictvím videoprezentace na našem webu www.msrohoznik.
cz. Těší nás váš zájem a aktivní přístup,
proto jsme pro vás připravili přehled
toho, co se u nás ve školce děje (videa,
prezentace na webu).
V dubnu probíhal zápis do 1. tříd.
Najděte si společný čas k plnění jednoduchých úkolů, při kterých budete
trénovat například udržování pozornosti. Připravte děti na změnu, kterou nástup do školy přinese. O všem
je jednoduše informujte, podpořte je,
připomeňte jim vaši lásku k nim a začínejte den s úsměvem
Mateřská škola Rohožník se zaměřuje na řemesla. A že se rodí další
nadějná generace je jasné z citace
jedné naší malé „vynálezkyně“: „Maminko, až budu veliká, tak budu vy-

nálezkyně. Vynaleznu vznášecí vozidlo. To auto bude veliký jako náš dům,
budou v něm postele, kuchyň a nekonečno jídla. Bude tam balkon, na kterej dáme celou naši rodinu. Bude tam
i sklep s bramborama. Když budeme
spát, tak se ten dům sám uklidí. Můžeme ho vzít kamkoliv, třeba do Afriky,
nebo na Mars. Pohon bude mít magnetickej, protože planeta Země má
magnetický pole.“ Naše nová „vědkyně“ sama vyrobila planetu Zemi a kometu - dle jejích výzkumů prý v pravěku upadla kometa na Zem a stala se
z ní první žárovka. Přejeme vám krásné jarní období. Za celý kolektiv
Iveta Průšová,
ředitelka MŠ Rohožník
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Škole jsme půjčili stany,

děti nemusí být jen ve třídách
V dubnu se novou radní pro školství stala místostarostka Kristýna Kopecká. ÚZ jí proto položil
několik otázek.
Nejdříve na vyjasněnou. Úřad MČ Praha 21 má odbor
školství, pak je tu radní pro školství. Co má kdo na
starosti?
Odbor školství řeší provozní záležitosti školek a školy. Radní
pro školství řeší koncepci školství a rozhoduje, jakým směrem se vyvíjí. Řeší, jak nejlépe materiálně podpořit a pomoci
svým příspěvkovým organizacím a rozhoduje o investicích
na základě jejich potřeb.
Jak je to tedy s investicemi?
I když máme omezený rozpočet, je důležité pokračovat v postupných opravách a rekonstrukcích zázemí školek a škol.
Jeden rok jsme nechali zrekonstruovat kotelnu na I. stupni
ZŠ, následovala finanční pomoc při opravách toalet v MŠ
Rohožník. O letošních prázdninách budeme rekonstruovat
elektroinstalaci v MŠ Sedmikráska za 1,5 mil. Kč. Ve škole
plánujeme zrekonstruovat školní klub.
Jsem velmi ráda, že se nám již podařilo získat celou finanční
částku (45 mil. Kč) na výstavbu nové budovy Sluníčka. Stavba byla v dubnu zahájena a příští rok se tak děti ze Sluníčka
mohou těšit na nové prostory.
V čem a jak úřad pomáhá škole a školkám teď, když se
zase pomalu otevírají?
Zajistili jsme ochranné pomůcky, přivezli antigenní testy. Škole
jsme půjčili stany, aby se děti mohly učit i venku a nemusely být
pořád zavřené ve třídách v rouškách. V případě že by se v některé ze školek nebo škole potvrdil výskyt covidu, mohou pro
dezinfekci využít ionizátor, který jsme zakoupili.. Chtěla bych
poděkovat všem ředitelkám, učitelkám a všem, kteří se již celý
rok snaží vypořádat se složitými podmínkami. Je skvělé, jak se

všichni snaží zorganizovat zápis do I. tříd online nebo jako náhradu za dny otevřených dveří natáčeli videa.
Jak je to s kapacitami školek a škol?
Oproti minulým letům se situace zlepšila. Díky menšímu počtu dětí mohou být do školek přijímány i tříleté děti, což je
pozitivní zpráva. Na druhou stranu se velmi navyšuje počet
dětí ve škole, situace se zhoršuje. Musíme tak řešit navyšování kapacity. Díky stavbě nové budovy školky získá škola
zpátky své třetí patro a bude moct být rozšířena o další třídy.
Naše škola je jedna z největších v Praze. Vidíte v tom
i nějakou výhodu?
Ano, vidím, a to třeba v rozšířené nabídce stylů výuky. Příkladem jsou třídy s prvky Montessori, které na naší škole
fungují úspěšně již třetím rokem a které budou nadále pokračovat. Do budoucna se může zvážit i rozšíření o sportovní třídy, na kterých mohou spolupracovat místní sportovní
kluby. Máme zde úspěšný atletický klub, fotbalový klub
a mnoho dalších.
Probíhá konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ. Jaký je harmonogram konkurzu?
Na začátku dubna rada jmenovala členy konkurzní komise.
Ta je složena ze dvou zástupců zřizovatele, po jednom zástupci má pedagogický sbor školy, školská rada a MHMP.
Tři zástupce má České školní inspekce, z nichž jeden je odborník v oblasti psychologie. Až do 5. 5. mohou zájemci podávat přihlášky do konkurzu. Následovat budou pohovory
s kandidáty. Pokud vše půjde hladce, 1. 8. bychom měli mít
nového ředitele či ředitelku.

Doba onlinová v Happy School
Velikonoce zůstávají již dva tisíce let
Velikonocemi i přes jakákoliv opatření
omezující náš život. Je to svátek radostný a my jsme se rozhodli radostně ho
oslavit na našich hodinách cizích jazyků. Připravili jsme pro naše studenty
projektové velikonoční hodiny angličtiny, kde jsme si povídali o původu
a významu tohoto svátku, jak se slaví
v anglicky mluvících zemích a jak u nás.
Forma byla trošku jiná než v minulých letech. „Doba onlinová”, do které
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jsme se dostali rychle a neplánovaně,
je novou výzvou pro mnohé pedagogy
a studenty.
Jak pokračovat dál v dobře zaběhlých
projektech, které z důvodu proticovidových opatření nelze realizovat?
U nás v Happy School jsme v tomto
čase obvykle nacvičovali anglické písně
na již tradiční Večer anglické a americké hudby. Před Velikonocemi se celá
škola těšila na populární „Easter Eggs
Hunting“ – hledání velikonočních vajíček. Ani jedno jsme tento rok uskutečnit nemohli a museli jsme se vzdát
i dalších projektů.
Proto jsme pro děti připravili „Soutěž o nejkrásnější kraslice“. Měla velký úspěch. Zájem zapojit se výrazně
předčil naše očekávání, z toho důvodu
jsme se rozhodli místo jedné kategorie
vyhlásit a odměnit výherce rovnou tří.
Jejich krásné výtvory můžete najít na
webu a na instagramu školy.
Přes mnohá negativa stávajících omezení se jako vždy v krizi snažíme hledat
příležitost. Výhodou online jazykové
výuky je lepší dostupnost kvalitních ro-

Blahoslav Hruška

dilých mluvčích. Ve spolupráci se sdružením Ackermann-Gemeinde jsme
připravili projektovou online hodinu
„Velikonoce v Německu a v Čechách“.
Vedly ji dvě zkušené německé lektorky,
z nichž jedna se připojila z Prahy a druhá z Holandska. Online svět nás může
opět spojovat a sbližovat.
Cestovat do zahraničí momentálně
příliš nelze. Proč ale necestovat například virtuálně? Už teď se můžeme těšit
a vymýšlet pěkné plány na cesty v blízké budoucnosti. Proto jsme navrhli
projekt „Moje oblíbené město“. Děti si
připravily krásné prezentace v cizím jazyce o městě, kam by se chtěly jednou
podívat. A tak jsme se dostali do Říma,
do Budapešti, Paříže, Vídně nebo Mnichova. Hodinu vedla zkušená lektorka
z Frankfurtu nad Mohanem.
Pevně věříme, že se dětem jejich cestovatelské plány brzy splní a na své cesty
budou jazykově vyzbrojené výbornou
znalostí angličtiny, popřípadě i dalším
cizím jazykem.
Eva Stejskalová,
Happy School

I v Praze je co objevovat
Sdílím v tomto čísle ÚZ další dva tipy na pěší výlety do
míst, která pro mě byla do doby nouzového stavu a omezeného pohybu neprobádaná. Myslím, že každý z nás hledá v této době „světlo na konci tunelu“ a snaží se vyčistit
si hlavu. Já objevuji, chodím, fotím a objevené předávám
dál. Neváhejte, v květnu stromy pokvetou a listy budou
mít jarní svěží zelenou barvu. Ty zážitky z kouzel matky
Přírody budou stát určitě za to.

Křížová cesta a NS Modřanská rokle

Hledali byste v Modřanech křížovou cestu? Každé ze čtrnácti zastavení má podobu smírčího kříže a vede od kostela Nanebevzetí Panny Marie ke zvonici na návrší parku
Na Zvonci, instalována byla podle návrhu sochaře Miroslava Beščce v roce 2015 (parkování v ulici Pod Sady).
K parkování před vstupem do Modřanské rokle lze využít velké parkoviště v ulici J. Jovkova. Za zhlédnutí stojí
rozhledna Sofie z roku 2020 na Sofijském náměstí, od ní
se podchodem dojde k rybníku Lipiny. Odtud začíná NS
Modřanská rokle (zároveň modrá turistická i cyklostezka), která vede údolím Libušského potoka k retenční nádrži Libušská. Tady stezka končí, kdo chce, může pokračovat po modré údolím Písnického potoka do Písnice
(občerstvení Kamenný Dvůr), část cesty pokračovat po
žluté turistické, pak přejít na polní cestu, projít ulicí Pod
Remízkem kolem Jezdeckého klubu Cholupice a Cholupického vrchu až do ulice Pavelkova a lesními cestami
dojít po druhém břehu Libušského potoka k rybníku
Lipiny zpět na začátek naučné stezky (celá trasa cca
11 km).

NS Vinoř-Jenštejn a NS Vinořský park-Satalická
Bažantnice

Parkování v ulici K Radonicům u obory, autobusy 209 do
Kbel a 378 do Jenštejna.
Trasa začíná u zříceniny gotického hradu Jenštejn s dominantní 22 m vysokou věží. Cesta vede údolím Vinořského
potoka kolem několika rybníků - v blízkosti Cukrovarského se nachází Svatokřížská kaple, která je součástí Via
Sancta (Svaté cesty) vedoucí z Prahy do Staré Boleslavi,
u vinořského rybníka Velká Obůrka čeká Ladův vodník

Přijímačky na ZUŠ

Základní umělecká škola Učňovská 1,
Praha 9 s pracovištěm v ZŠ Polesná
vyhlašuje na květen a červen přijímací zkoušky pro šk. rok 2021/22
v hudebním oboru. Více informací o průběhu zkoušek získáte na
www.umeleckaskola.cz nebo na tel:
266 106 726
Výuka všech základních hudebních
nástrojů probíhá v odpoledních hodinách a je nejčastěji v individuálním
režimu - 1 žák na učitele. Naše výhoda díky individuálnímu přístupu k žákům je ještě patrnější v době častých
mimořádných opatření. Efektivní výuku podporuje i fakt, že se naši žáci
opakovaně vrací k prezenční formě
dříve než při jiných odpoledních aktivitách.

a rozhodně stojí za prozkoumání (zvláště pro příznivce
lezení) skalní masív Vinořská skála, bohužel na několika
místech výrazně postříkaný barevnými spreji.
V tomto místě lze odbočit k pravěkému výšinnému sídlišti
V Obůrkách, vrátit se zpět a pokračovat po stezce do Satalic nebo projít Vinoří a kolem kostela Povýšení sv. Kříže,
barokního sousoší sv. J. Nepomuckého a rybníka U Pohanků pokračovat po NS Vinořský park-Satalická Bažantnice k rybníku U Kamenného stolu, v jehož blízkosti jsou
vytesané výklenky do pískovcových skal a vsazený kříž.
Kolem této části NS se rozkládá Přírodní rezervace Vinořský park, cestu lemují jedinečné kmeny starých stromů
(fotografy tato pastva pro oči rozhodně nenechá v klidu).
Zajímavostí je kaštanová alej vysázena roku 1890 a od roku 2012 broukoviště, které je „domovem“ 10 druhů zákonem chráněných brouků a 20 druhů brouků uvedených
na Červeném seznamu ČR. Na konci stezky v Satalicích
se v Přírodní památce Bažantnice nachází mohutné památné duby, jednou z cest v oboře návrat zpátky do ulice
K Radonicům (délka trasy cca 7 km, lze ji samozřejmě projít oběma směry nebo projet na kole a prodloužit si trasu
po místních cyklostezkách).

Návraty do učeben jsou pro naše učitele vždy příjemnou okolností, ale ani
v období distanční výuky neleníme.
Díky jednotné komunikační platformě jsme prostřednictvím nastavení
uživatelských pravidel vytvořili bezpečné online prostředí, ve kterém se
vedle samotné výuky pořádají i pravidelné distanční výstupy žáků formou online živých koncertů či tematicky seskupených video nahrávek
interpretačních výkonů. Provádíme
tak i koncerty jednotlivých nástrojových skupin nebo třídní interpretační
semináře. Nejlepší výstupy žáků jsou
zařazeny do společného distančního
výběrového koncertu. Myslíme i na
ochranu osobních údajů, proto jsou
distanční výstupy pořádány primár-

Eva Danielová

ně v uzavřeném virtuálním prostoru
platformy s dostupností pro příslušný okruhu žáků a rodičů. I samotná
výuka je automaticky obohacována
o nové multimediální dovednosti,
které si sami žáci osvojují.
Učíme hru na nástroje opět prezenčně. Z distanční výuky jsme si ale přinesli nejeden pozitivní vliv. Individuální přístup nám umožňuje učit žáka
hru na nástroj bez pomoci rodičů,
přesto vzhledem k předešlé snadné
online dostupnosti se sami rodiče
začínají o průběh výuky více zajímat
a do procesu zapojovat - a to v této
době opravdu potěší. Hodně radosti
z hudby přeje
Martin Hauptmann,
ředitel ZUŠ Učňovská
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SPOLKY

Zahrádka v květnu

Květen je známý „velkými zmrzlíky s jejich hospodyní Žofkou“
a malými zmrzlíky (Urban, Filip, Beda) čtrnáct dní po velkých.
Právě k tomu prvnímu (25. 5.) se váže pořekadlo „Svatý Urban bývá studený pán“. Z toho plyne, že i v květnu musíme
pečlivě hlídat předpovědi počasí. Květen je měsíc, který je
snad pro každého zahrádkáře tím nejkrásnějším. Rostliny
mají krásnou svěží zelenou barvu a květy jsou plné barev. Vše
láká, abychom každou rostlinku osahali, přivoněli.
Zima byla jak za našich dětských let, jaro se nijak nehrne, práce na zahradě doslova krademe a kumulace prací v květnu na
zahradě bude značná. Za více než čtvrtstoletí, co píšeme pár
řádků do ÚZ, jsme snad probrali úplně všechno, práce na zahradě se opakují s pravidelností, opakování je matka moudrosti. A tak si připomeneme, co je v květnu nejdůležitější.
Zeleninová zahrada: Vyséváme
okurky, různé druhy cuket, z tykví
zejména hokaido přímo na místo,
po 15. 5. keříčkové fazole. Vysazujeme rajčata, raději menší rostliny,
ale silnější, hlouběji než předpěstované v květináčích, hned je opatříme oporou. Jednotíme kořenovou zeleninu - mrkev, petržel, ale
stále můžeme i vysévat, nezapomínáme na druhy listové petržele,
vyséváme letní druhy ředkviček
a ředkve, zejména té bílé. Ze salátů vysazujte ty druhy, které odolávají vysokým teplotám, vhodné
jsou i saláty k česání, nezapomínáme na bylinky, možné je
pěstovat i v květináčích, máme je při ruce.
Ovocná zahrada: Na nově vysazených ovocných stromech
nenechte v prvním roce vyvinout žádné plody. Určitě s velkou
lítostí květy otrháte, ale oslabilo by to růst stromu na další roky.
Okrasná zahrada: Keře a stromky, které kvetly časně z jara,
ostříháme. Začnou totiž růst nové výhony všemi směry a musíme udržet tvar keře, jedná se zejména o zlatici, tavolník,
zimolez. Na záhony po zmrzlých vysazujeme všechny cibuloviny a hlízy květin, co nemají rády zimu, např. mečíky, jiřin-

ky, begonie. Péči potřebují veškeré trvalky, půda kolem nich
by měla být prokypřená a zálivka pravidelná, proti plevelům
se bráníme vrstvou mulče z borky nebo štěpků. Tím méně
zaléváme, podporujeme půdní mikroorganizmy, zvyšujeme
kvalitu půdy. Aksamitníky a ostálky vysazujeme až po 20. 5.,
vadí jim i nejslabší mrazík. Kontrolujeme růže, plané výhony
odstraníme, při výskytu pravého padlí provedeme postřik organickými fungicidy.
Truhlíky: Pro slunné polohy se hodí petúnie a pelargónie,
pro stinné jsou vhodné begonie, fuchsie, voskovky. Vše sázíme do humózního substrátu a dáváme ven opět po 20. 5.
Koncem měsíce vyneseme pokojovky vhodné k letnění a umístíme je do polostínu. Platí všeobecně: okopáváme, likvidujeme
plevele, berou rostlinám živiny. Zaléváme vždy odraženou vodou, lehké pokropení má jen malý
význam, zaléváme vydatně (na 1m2
5 – 10 l).
Napajedla pro ptáčky často plníme
vodou. Pokud vidíte, že ptáci pijí
ze sudů či jiných nádrží, dejte jim
do vody prkénko, poslouží jim při
nižší hladině a nebudete vytahovat z nádrží na i bazénů utopené
ptáčky.
Ještě odpověď na okousané listy
rododendronů. Je to dílo lalokonosců. Žijí nočním životem, přes
den jsou skryti. Odchyt je skoro
nemožný, pouze v noci s baterkou. Biologický prostředek, dravá háďátka – hlístice, se mi
neosvědčila, zem musí být neustále vlhká. Insekticidní přípravky – postřiky (například Mospilan, Decis DFlow, Karate)
se dostanou do celé rostliny, škůdci se nažerou a chcípnou.
Likvidaci je dobré podpořit prolitím postřikem substrátu
v okolí rostliny.
O veškerých našich akcích budete informováni ve vývěsných
skříňkách, stránkách ÚZ a webu https://kvetyujezda.ic.cz,
kde očekáváme i vaše dotazy. Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová

Taekwondistům začala jarní sezóna
Bohužel stále není možné pořádat
běžné turnaje, to ale nezastavilo
Český svaz taekwondo od uspořádání
Online ligy poomsae 2021. S podporou Velvyslanectví Korejské republiky v ČR připravil svaz sérii tří turnajů
v sestavách, jmenovitě se jde o Back
to sport, Return to play a Poomsae
smile, které se postupně uskuteční
v průběhu následujících dvou měsíců.
Příprava na první jmenovaný
turnaj probíhala již během dubna a nyní je už pouze na našich
závodnících, aby při natáčení ses-
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tav předvedli své nejlepší výkony.
Je to skvělá příležitost, jak se opět,
alespoň myšlenkově, naladit na
závodění. Věříme, že právě nadcházející turnaje přinesou spoustě
našich nadějných taekwondistům
a taekwondistkám
motivaci
do
dalších tréninků. Na účastníky, kteří
se umístí na stupních vítězů, čeká
medaile s diplomem a pro vítěze
kategorie dokonce i věcná cena,
rozhodně je tedy o co bojovat.
Zároveň máme skvělou zprávu
pro naše členy, kteří by si chtěli

nebo potřebovali sestavy procvičit,
a kterým by pomohla vizuální
asistence. Aktualizovali jsme totiž
náš YouTube kanál, kde se nově
objevují nejen již zmíněné sestavy,
ale i všechny základní techniky, kopy
nebo postoje. Navíc je kanál rozdělen
do přehledných kategorií a každý si
tam jednoduše najde to, co zrovna
potřebuje. Tak jej nezapomeňte omrknout a zadejte si do YouTube Kangsim Dojang, nemůžete ho minout!
Kateřina Malechová
Kangsim Dojang

Pes není jen na prázdniny
V dalším díle seriálu o místních spolcích jsme oslovili paní Martinu Zajptovou,
předsedkyni spolku Psiško-OB. Ten se, jak už jeho název napovídá, věnuje především těm, kteří mají doma psího kamaráda. Po dohodě s redakcí paní Zajptová spolek představila sama.
Psiško jsem založila s kamarády v roce 2013, abych snáze vytvořila organizační
podmínky pro tréninky obedinece, které jsem se tou dobou začala se svými
psy věnovat. Roli trenérky se tehdy ujala autorka knihy Obedience (první u nás
na toto téma) Lucie Stemmerová. Kolem ní se záhy začalo scházet několik nadšenců s různými plemeny psů, od čivavy, „voříšků“ nebo akitu až po retrívry
a borderky, kteří tomuto krásnému sportu propadli. V současnosti poskytují
našim žákům rady a vedení již tři trenérky a k obedienci jsme otevřeli třídu
dalšího mladého sportu, noseworku (pachové práce - čuchání).
Jako rodačka z Újezda jsem zažila jeho venkovskou fázi, kdy ještě nebyl Prahou, a co vzpomínám, vždy jsme na dvorku nějakého voříška měli. Nikdy jsme
se ale nevěnovali žádnému výcviku, vychoval se za běžného provozu domácnosti takřka sám a o sportování s páníčkem nesnil ani on, ani my. Zhruba v roce 2009 jsem se poprvé setkala s kynologickým sportem zvaným agility a ten
mě naprosto uchvátil. Paradoxně jsem se mu po všech předchozích psech
ze dvorka včetně labradorů, začala věnovat až s čivavou a k mému nadšení
a údivu mnohých jsme po letech začali sbírat medaile a zkoušky v nejvyšší
výkonnostní kategorii A3. Naši parkurovou kariéru bohužel ukončily operace
mých kolenou. Naštěstí tu byl a je skvělý sport zvaný obedience, a ten nám agility nahradil. V současnosti se OB věnuji s papillonkou a border kolií, obě mají
splněné zkoušky OB-Z a OB1, totéž si splnil i malý agiliťák, dnes již psí senior.
Obedienci se často přezdívá „vysoká škola poslušnosti“ - kvůli důrazu na přesnost provedení bez pomoci psovoda současně s čitelným radostným projevem. Základem je perfektní spolupráce a vztah mezi psem a psovodem a dobrá ovladatelnost na dálku. Sport je zastřešen Českým kynologickým svazem,
rozlišuje čtyři výkonnostní kategorie - českou vstupní, základní zkoušku OBZ
a dále OB1 - 3 podle mezinárodních pravidel.
Kdo se začne věnovat obedienci, obvykle u ní dlouhé roky zůstane právě proto, že společný trénink je běh na dlouhou trať, cesta, na které je neustále co
objevovat a nalézat, takže nikdy není fádní a nudná. Ne každý má ale představu takové detailní výcvikové práce, takže je u nás možné věnovat se výchově
pejska od štěněte k takzvané „provozní poslušnosti“, kdy se buduje vztah psovoda a celé rodiny se psem a pejsek i jeho dvounožci se společně učí pravidlům soužití tak, aby byl jejich společný život příjemný, radostný a bez stresu.
Pokud kapacita dovolí, věnuje se jedna z našich trenérek i pomoci při nápravě
již vytvořených zlozvyků a problémů u odrostlých psů.
Koncepce našich tréninků se opírá zásadně o etický přístup k výchově a výcviku živého tvora, což znamená, že nikdy nepoužíváme žádné korekční pomůcky. Vyžíváme především metodu pozitivního posilování a častou naší pomůckou je klicker. Pes je náš partner vybavený emocemi stejně jako lidé a my se
mu snažíme být na cestě, kterou jsme pro něj sami zvolili, oporou.
Za asi osm let existence Psiška prošlo jeho tréninkovými lekcemi, semináři, či
zkouškami více než 600 týmů. Značná část se vrací s novou generací psů a zkušenější o roky tréninků si to kolečko „dává znovu“, další díky obedienci našli

a upevnili jiný psí sport, někomu obedience přinesla fajn relax mezi stejně
„postiženými“ přáteli...
Poslední roky je kapacita Psiška většinou naplněna. Nicméně podobných zařízení je po Praze a potažmo
po celé republice se stoupajícím počtem psů v rodinách a s poptávkou
po společném vyžití stále víc. Rejstřík kynologických sportů je více než
uspokojivý ... již zmíněné agility, obedience, nosework, doplňuje původní
„sportovka“, ale i mladší dogdancing,
hersenwerk, hoopers, dogfitness, canicross, mushing, bull sporty, frisbee,
puller, flyball, triball, coursing ... je toho tolik, že si každý vybere. Neváhejte něco z té široké nabídky vyzkoušet.
Ale ať už vás lákají zmíněné sporty
nebo jenom procházky a „gaučink“,
nezapomeňte, že pořízení psího parťáka není věc na kovidové prázdniny.
Za svého chlupáče neseme zodpovědnost do jeho posledních dnů, jsou
našimi průvodci na zhruba 15 a více
let. Mějte, prosím, tuto perspektivu
vždycky na paměti... Přeji vám naplněnou a láskyplnou společnou cestu
Martina Zajptová,
Psiško-OB

INZERCE
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Bábovky pro Bulovku dělají radost
„Na auta máme s chlapama pamatováka, a ani si nedovedete představit, jak rádi vidíme, když nám tady zaparkujete!“ vítají mě Radek Urban a Michal Bielik, koordinátoři
z dispečinku dopravy Nemocnice na Bulovce.
Třetí týden vezu na Bulovku kulinářské výsledky mnoha
újezdských dam, které se zapojily do akce „Bábovku pro
Bulovku“, a které z dobré vůle týden co týden upečou něco
dobrého na zub pro zaměstnance nemocnice. Neodpustím si malé rýpnutí: zatímco vláda stále otálí, zda a kolik
odměn našim pracovníkům ve zdravotnictví dát a stále jen
slibuje, rozhodly jsme se pro takovou malou, kuchyňskou,
zato však srdečnou pomoc a pečeme!
Vzhledem k epidemiologické situaci s distribucí bábovek
pomáhají lidé z dopravy. Několikrát denně objíždějí provozy nemocnice a mají vynikající přehled, kde bude naše
„dobrotová pomoc“ nejúčinnější. Pro některé muže bývá
těžké vyjádřit své emoce, a šéf dispečinku Bielik, ten, který mě radostně vítal, mezi tyto drsňáky patří. Za respirátorem pokukuji, co mohlo být za tak otevřeným vítáním.
Ptám se a otázka otevřela pomyslná stavidla. Můj průvodce se pustil do vysvětlování: „Ani si neumíte představit, co pro nás vaše pomoc znamená! Normálně nás tady
v dopravě pracuje kolem 60. V posledním roce se naše
práce zněkolikanásobila, a tak už je nás přes sto. Vozíme
po nemocnici jídlo z kuchyně, pacienty na vyšetření, léky,
roztoky, řešíme biologický odpad (a že ho je) a když je třeba, děláme i práci sanitek a vozíme pacienty z nemocnice
domů. Zrovna dneska – je před Velikonocemi a u koho je
to jen trochu možné, pouští se domů. Mám tady chlapy,
co jeli 24 hodin, mají mít volno, a já je po pár hodinách od-
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počinku volám do práce, protože … co vám mám povídat,
vozíme i ty nepříjemné případy. A do toho všudypřítomný
strach… naočkováno je jen něco přes půlku zaměstnanců.
Takže je to taková loterie, na koho to slovo padne. Problémy jsou i na odděleních. Sestřičky padají „na hubu“ a stejně jedou pořád dál. Čekali jsme, že to za chvilku přejde,
ale situace trvá už přes rok a nevidíme konec. To už i těm
největším flegmatikům ujíždějí nervy.“
„A pak přijedete vy, usmíváte se a přivezete ty krásně
ozdobené krabice plné dobrot. To je nádhera! Díky vám
mají lidi v práci svačinu, protože „Baaboofki z Újezda“ –
jak píšete na krabicích – na nás myslely a to zahřeje. Vaše
koláče nebo sekaná pomůžou, když nestihneme oběd.
A ty fajn chvíle u kávy se sladkostmi! Ono i to předávání
na oddělení je takové radostné, zase jednou vozíme „dobré zprávy“. Za to vám, za všechna oddělení Bulovky, moc
a moc děkujeme. A opakuji – rádi vidíme, když tady parkujete,“ dodává pan Bielik. K tomu není mnoho co dodat.
I my děkujeme! Doktorům, ale i dalším pracovníkům, bez
nichž by se naše zdravotnictví neobešlo, a kteří jsou den
co den v první linii a za nás nasazují vlastní krky. Ať si těmi
našimi baaboofkami osladí jazýčky. Více na fb.
Všem vám, kdo jste se do akce zapojili, patří také obrovský
dík! Věřte, že i když se leckdy neznáme jménem (paní, co
přinesla cukroví cestou na letiště; fajn ženská, co u nás parkovala „na blbku“; dáma s tetováním; ženy a paní s koláči,
bábovkami a nejrůznějšími dobrotami, ale i děda s Tondou,
Martin a další pánové) – pamatuji si tu obrovskou energii,
kterou jste jistě přenesli i do „Bábovek pro Bulovku“.
Lucie Černá

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Z Vršovic do Běchovic
(a možná ještě dál)

Cestování vlakem je ve srovnání s autobusem ve většině případů nejen komfortnější, ale také rychlejší.
Pro mnoho lidí dojíždějících do práce je jízda z klánovického nádraží do centra Prahy téměř nutností –
i přes občasná zpoždění je železnice stále efektivnější než poskakování v koloně do Běchovic.
Dobrá zpráva pro všechny, kteří se potřebují dostat
z Újezda do Vršovic a na Zahradní Město. Půjde-li vše podle plánu, měla by v prosinci 2024 z Běchovic vyjet první
souprava nové městské linky S61, která pojede přes čtyři
nově naplánované zastávky (Hostavice, Jahodnice, Kyje-Jiráskova čtvrť a Depo Hostivař). Dále na své trase vlak
využije zastávku Praha-Zahradní Město, která by měla být
otevřena letos v září, a bude pokračovat do Edenu, kde
byla zastávka zprovozněna již loni. Končit bude S61 na
4. nástupišti ve Vršovicích, které je hotové od roku 2019.
Pro novou městskou linku Běchovice-Vršovice i stávající

spoj S49 (Roztoky-Hostivař, dočasně provozuje společnost
Arriva) chce hl. m. Praha vysoutěžit provozovatele. Ten by
měl zajistit sedm nových elektrických souprav pro obě linky – po třech na každou trať a jednu záložní. Měly by být
nízkopodlažní a také plně připravené na zabezpečovací
standard ETCS. Každá z jednotek má mít kapacitu 240 míst,
kontrakt na provozování chce Praha uzavřít na 15 let. „Obě
městské vlakové linky budou jezdit prozatím v intervalu
30 minut ve všední dny a 60 minut o víkendech. Ve výhledu
je pak možné v rámci opcí rozšíření provozu, zkrácení intervalů i prodloužení obou linek,“ vysvětluje ředitel ROPID
Petr Tomčík.
Pro nás je zajímavá skutečnost, že obě linky jsou naplánované i s možným rozšířením. V případě S61 by se tak
mohlo jezdit už z Úval (a tím samozřejmě z Klánovic),
na druhém konci by z Vršovic vlak mohl pokračovat až
na Smíchov. Ve hře je navíc i další nová městská linka,
která má označení S71. Jde o „jihozápadní expres“, který
vy v budoucnu spojil Běchovice s Kačerovem, Braníkem,
Velkou Chuchlí a Radotínem. „Zahájení provozu na třetí
navrhované lince S71 je vázáno na rozšíření počtu kolejí mezi Branickým mostem a Krčí a předpokládá se až
v delším časovém horizontu po roce 2025,“ doplňuje Petr
Tomčík.
Blahoslav Hruška

am
Praha-Depo Hostivař
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C
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INZERCE
Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna,
populární zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé
➢ učíme se hrát pro vlastní potěšení
➢ koncertujeme 3x ročně
➢ hrajeme písničky, které si vybíráte

➢ prázdninová výuka
➢ výuka od září
➢ první 2 hodiny výuky nezávazné

HRAJEME NAPŘ.: KOČKA LEZE DÍROU, DĚLÁNÍ, TŘI ČUNÍCI,
STATISTIKA, MACH A ŠEBESTOVÁ, CESTA, HONKY TONKY BLUES,
ZA 100 LET, PIRÁTI Z KARIBIKU, ALONE, ÚPLNĚ LEVEJ, HALLELUJAH
UČEBNA: Slavětínská 1072, Klánovice
PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME PŘIHLÁSIT SE V KVĚTNU
e-mail: info@pavelhokr.cz; telefon: 608 745 262

www.pavelhokr.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

tel.: 606 900 600
Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT

Likvidace autovraků všech značek
Odborný pneuservis pro váš vůz

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00
SO:
09.00–13.00
28

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY

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

OZVUČÍME a OSVĚTLÍME
M
vaše AKCE ALÉvE1šr
aparatura -1000 W, světla DMX

provozuje: Vamos66, tel.

602313840, 608340777

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

Újezd nad Lesy a okolí

rekonstrukce bytových
a nebytových prostor
• malování
• štukování
• sádrokarton
• drobné zednické práce
• natírání, lakování
• renovace oken a dveří
• zámková dlažba
• stěhování a vyklízení
a jiné

Poskytujeme individuální výuku
vedenou profesionálními lektory
s mnohaletou praxí s důrazem na
laskavý přístup k rozvoji talentů
každého jednotlivce.
Příjemné prosluněné prostory v rodinné
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického
lesa s velkou klidnou zahradou
a vlastním dětským hřištěm poskytují
harmonický rámec pro výuku v naší
Soukromé mateřské školce s prvky
výuky lesní školky.

Zápis na
nový školní
rok zahájen

andelska inzerce 183x266.indd 1

zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní
dokumentace, nemovitosti, insolvence, rodinné právo
(rozvody, jmění manželů, děti), obchodní společnosti.

ŘEMESLNÉ PRÁCE

Soukromá
mateřská
školka
Andělská

www.skolka-andelska.cz
Email: info@skolka-andelska.cz
Telefon: 777 515 515
Adresa: Čenovická 1085
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Mgr. Renata Prihoda, advokátka,

Tel. 702 760 328 Vladimír Kuboš
Tel. 608 972 425 František Polák

www.malbanater.cz

Soukromá mateřská
školka Andělská

infomalbanater@seznam.cz
30.09.2020 15:42

CHCETE SE ZBAVIT
VAŠEHO STARÉHO AUTA?
RÁDI HO OD VÁS VYKOUPÍME.

Provádíme ekologickou likvidaci
autovraků
NABÍZÍME:

PANTONE 369

odtah - zdarma
vystavení protokolu likvidace - zdarma
odhlášení na úřadě - zdarma
PANTONE 446

Jsme spolehlivá firma s dvacetiletou
tradicí na trhu.

WWW.LIKVIDACE.VOJKOV.CZ
TEL. 605 238 887
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

150Kč/m2

STŘECHA

od 80Kč/m2

FASÁDA

od 75Kč/m2

Jsme Vám k dispozici na:

721 090 199 nebo 721 065 210

Profesionální čištění dlažby,
mytí střech a fasád

REZER

VA C E

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

www.zdiradpekarek.cz

cena 19.745.000,-Kč

Připravujeme
prodej nových bytů
v Klánovicích
PRODEJ – strategický stavební pozemek
o výměře 8.262 m2,
Revoluční ul., Šestajovice
PRON

A J AT O

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

PRON

A J AT O

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

PRON

A J AT O

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy
Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

1)
kách
: PRO
8.262
cena

