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PROGRAM PRO VEŘEJNOST:

8. 9. NEDĚLE 7:00 – 17:00 3. ročník turistického pochodu za Loupežníkem Drholcem
Start: Újezdské Muzeum (Starokolínská 2300, Praha 21),
1. trasa 5 a 11 km: 9:00 – 10:30 hodin, 2. trasa 25 km: 7:00 – 10:00 hodin,
3. trasa 50 km: 7:00 hodin.
Cíl: Masarykova ZŠ 11:00 – 17:00, (Polesná 1690, Újezd nad Lesy)

13. 9. PÁTEK 16:00-18:00 3. ROČNÍK VIDRHOLECKÉHO ORIENŤÁKU

11. 9. STŘEDA

12. 9. ČTVRTEK

14. 9. SOBOTA – MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ od 14:00
HLAVNÍ PROGRAM JE VĚNOVÁN NA PODPORU KLUBU CYSTICKÉ FIBRÓZY:

KLUB CYSTICKÉ FIBRÓZY
STOB – stop proti obezitě
MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
MĚŘENÍ HUSTOTY KOSTÍ – denzitometrie – Květoslava Fričová
JÍME LÉPE – výživové poradenství od Lukáše Moravce
VODNÍ BAR PRAŽSKÝCH VODOVODŮ A KANALIZACÍ
OCHUTNÁVKA ZDRAVÉ VÝŽIVY

HLAVNÍ PROGRAM

14:00 – 14:05 ZAHÁJENÍ AKCE
14:05 – 15:00 Kynologický svaz služební plemena (ukázka výcviku)
15:00 – 17:00 Cyklistický happening
ukázky kol pro handicapované, soutěže, hry a závody
15:30 – 16:00 Lekce jógy a pilates pro vaše tělo i mysl
16:00 – 16:30 Kangsim Dojang exhibiční vystoupení
17:00 – 17:30 Psiško – OB ukázka psích sportů
Občerstvení
17:00 – 18:00 Opékání vuřtů a příprava na koncert
19:00 – 22:00 DDM Praha 10
zajišťuje
hudební vystoupení kapely
restaurace
Floos, Nouzovej východ
Na hřišti

Hlavní kapela večera AMBROŽBAND

DOPROVODNÝ PROGRAM
Záchranná služba
– ukázka první pomoci u dospělých, ale i dětí
ZO Český zahrádkářský svaz

– rajčátka všeho druhu

Nafukovací hrad pro děti
Tvořivá dílna pro děti
Malování na obličej a třpytivé tatto
SDH Újezd nad Lesy – prohlídka hasičského vozu
Minifarmička – projížďky na koních
Kreslení
Squashový kurt
– ukázka hry, zkoušení vlastní hry

CELÝM PROGRAMEM VÁS PROVEDE MODERÁTOR TOMÁŠ HORY HORÁK
Více informací na www.praha21.cz. Změna programu vyhrazena
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Milí sousedé,
prázdniny a čas dovolených je pro většinu z nás
nenávratně pryč a já pevně věřím, že jste načerpali hodně sil a zažili mnoho pěkného a zajímavého.
Ani o prázdninách se na naší radnici život nezastavil. Na jednání se zástupci magistrátu jsme konzultovali strategický rozvoj u nás v Újezdě a vyjádřili
jasný postoj k plánované přeložce I/12. Požadujeme maximální eliminaci negativních dopadů nejen
z provozu, ale i samotné výstavby této pro Újezd
strategické silnice, která má u současného vedení MČ jasnou podporu. Konzultovali jsme i situaci s parkováním u nádraží
a možné varianty jejího řešení. Shodli jsme se na tom, že doprava nejen
v Újezdě bude narůstat a je třeba ji řešit. Studie řešení parkování byla již
dříve vypracována, a tak se ji pokusíme oživit a posunout dále. Odpůrci
řízeného parkování neustále argumentují možným zavlečením dopravy do
Újezda, pokud by vzniklo parkoviště u nádraží. Pravdou je, že my zde tuto
dopravu již dávno máme, jen se nám parkování pomalu rozmisťuje kolem
zastávek autobusů a míst u vašich domovů. Narušuje se tak komfort žití a bydlení nás všech, a to je pro nás nepřijatelné. Situaci je třeba řešit
včas a racionálně s odhadem budoucího rozvoje a přihlédnutím k vývoji
nejen u nás, ale i v okolí. I proto jsme iniciovali jednání s TSK a požadujeme
opravu hlavní křižovatky, která je ve velmi špatném stavu. Oprava by měla
proběhnout v nejkratším možném termínu.
Máme tu nový školní rok a s ním v čele školy i novou paní ředitelku. Za celé
vedení našeho úřadu jí přeji mnoho zdaru a pevně doufám, že tímto začíná
nová etapa naší školy a tím i spolupráce mezi školou, zřizovatelem a rodiči.
Jsem si jistý, že to bude dlouhodobě úspěšná spolupráce. Abychom zpříjemnili našim školákům přechod mezi prázdninami a školním rokem, připravili
jsme ve spolupráci s odborem školství rozloučení s prázdninami pro naše
školáky, a především pro naše prvňáčky možnost se vzájemně poznat, než
se sejdou ve svých třídách při vyučování.
Dostavba hasičárny zdárně pokračuje. Podle všeho bez větších komplikací.
Již se těším, až střihneme pásku a naši hasiči budou stavbu moct řádně
užívat.
K topolům a zastávce toho bylo napsáno již mnoho. Proto jen v krátkosti
shrnu, že my jsme připraveni konat podle výsledku běžícího šetření a řízení,
jakmile to bude jen možné. Věc nás velmi trápí, ale současně i ukazuje, jak je
pro spolky jednoduché bez jakékoli odpovědnosti vstupovat do řízení a věci
protahovat a blokovat. Cítím v tom zároveň i zoufalou snahu obrátit veřejné
mínění proti novému vedení radnice.
Jistě jste zaznamenali, že zbavujeme chodníky v Újezdě plevele. Kromě toho zároveň připravujeme v některých částech opravy povrchů chodníků
kolem hlavní silnice. V jednání jsou i projekty rekonstrukcí komunikací, ale
to se neobejde bez větších investic, které je třeba získat. Jsem velmi rád, že
se nám to pomalu začíná dařit.
Tenisové kurty jsou v provozu a pokud jste doposud neuhráli pár vítězných
míčků, máte šanci si na kvalitním zrekonstruovaném povrchu zahrát.
Protože je vždy fajn se sejít a pobavit, připravili jsme pro vás na nadcházející
podzim mnoho akcí. Sledujte nás, ať vám nic neunikne. Budu rád, pokud
se tam společně setkáme. Například již 7. září vypukne 1. ročník turnaje ve
streetballu a na konci září se společně pobavíme na Újezdském posvícení
v novém kabátě.
Užívejte slunečných dní a zbytku letní pohody, milí sousedé.
Milan Samec
váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Informace z rady

Rada MČ zasedala i během prázdnin, a proto mi dovolte několik informací z těchto
jednání. Důležitým bodem bylo zrušení výběrového řízení na rekonstrukci tělocvičen
na 2. stupni ZŠ. Důvodem byl především
termín, nepodařilo by se ukončit stavební
práce do konce prázdnin. MČ nedisponuje
žádným dalším vhodným prostorem, kde
by mohla probíhat výuka Tv a odpolední
volnočasové aktivity. Dalším důvodem
bylo získání další dotace ve výši 10 mil. Kč
na tuto rekonstrukci. Rada tedy na základě
doporučení hodnotící komise zvolila odsunutí rekonstrukce na léto 2020 tak, aby se
během letních prázdnin podařila kompletní rekonstrukce.
Z důvodu optimalizace a úspory nákladů
schválila rada smlouvy o dodávkách elektrické energie. Zároveň schválila dodatek
týkající se dodávek elektřiny pro bývalý
objekt Ideal Lux, díky nemuž dojde k roční
úspoře nákladů cca 90 tis. Kč.
Rada také uložila odboru majetku a investic, aby provedl výběrové řízení na dodavatele opravy chodníků podél hlavní silnice.
Na základě podnětů od občanů a po projednání v komisi životního prostředí byla
uzavřena smlouva na pilotní projekt na
umístění nádob na sběr jedlých olejů
a tuků z domácností. Jde o dvě stanoviště
od září 2019. Informace najdete na webu.
Rada schválila dar od organizace Woman
for Woman, která spolupracuje s naší ZŠ
a díky němuž bude organizace opět přispívat na obědy dětem z finančně slabých
rodin.
V rámci rozpočtových opatření byla navýšena položka na údržbu dětských hřišť zapojením obdržených financí z hracích automatů. Jedná se o opravy a výměny prvků
především na hřišti „Uniga“ a před školou.
MČ má ve své správě 93 bytů a nájemné
bylo naposledy zvyšováno v roce 2013.
Na návrh bytové komise tedy rada schválila zvýšení nájmu o 20%, přičemž i po tomto zvýšení bude nájemné stále nižší, než je
v místě a čase obvyklé.
Během července byly na úřední desce vyvěšeny záměry na pronájem místnosti ve
zdravotním středisku a stánku na konečné
MHD. Stánek bude od září bude opět využíván, a to na prodej autodoplňků a autodílů. Prostory ve středisku budou využity
na kosmetické služby.
Po nástupu paní tajemnice se začalo s aktualizací směrnic a nařízení tak, aby odpovídaly současné legislativě. Proto rada
schválila mimo jiné nový pracovní řád, platový předpis, vnitřní směrnici o odměňování předsedů, tajemníků a členů výborů
a komisí, vzory nájemních smluv a podpisový řád.
Rada MČ Praha 21
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Zprávy z úřadu

Od září pro vás rozšiřujeme úřední hodiny, nově si můžete přijít udělat
občanský průkaz nebo pas i v úterý a ve čtvrtek dopoledne. Celý týden
bude fungovat pokladna, můžete si také ověřit dokumenty nebo podpisy
a požádat o výpis z Czech POINTU.
ZASTÁVKA MHD RÁPOŠOVSKÁ
Probíhá správní řízení na Úřadu MČ Praha 22, kam bylo předáno magistrátem. Proběhlo místní šetření a nyní se čeká na rozhodnutí, abychom
mohli havarijní stromy odstranit. S ohledem na všechny lhůty odhadujeme, že k vydání rozhodnutí dojde asi v polovině září a poté budeme
čekat na nabytí právní moci (15 dní od vydání rozhodnutí). Bude důležité,
zda se proti rozhodnutí některý z účastníků odvolá nebo nikoliv. Teprve potom můžeme zprovoznit okolí topolů vč. zastávky, parkoviště K+R
a chodníku. V případě odvolání se celý problém s uzavřenou zastávkou
může protáhnout o týdny až měsíce, protože odvolání bude řešit opět
magistrát.
Podle posudku, který máme k dispozici, není okolí topolů v současné
době bezpečné a hrozí zde pád stromů či jejich částí a mohlo by dojít
k ohrožení lidí či majetku. Zároveň tedy úřad zajišťuje okolí topolů páskami a na konci školního roku jsme upravili chodník v Polesné tak, aby byl
zajištěn bezpečný příchod dětí od náhradní zastávky autobusu. V současné době není možné z naší strany další opatření provést, byť bychom
si to přáli. Aktuální informace uveřejňujeme průběžně na našem webu
a facebooku a zároveň informujeme paní ředitelku ZŠ.
AKTUALIZACE PODNIKATELŮ
V rámci podpory podnikatelů v Újezdě bychom rádi zaktualizovali na webu MČ sektor pro podnikatele a zároveň ho doplnili o ty, kteří na našem
webu ještě nejsou. Pokud máte zájem o tuto službu, napište na email
podnikatel@praha21.cz a zašlete nám svoje aktuální údaje a kontakty nebo jakékoliv jiné informace.
VIZITKY
Turistické vizitky Újezda jsou ke koupi na podatelně Úřadu MČ Praha 21
a v místní knihovně. Individuální i hromadné objednávky vyřizuje také
vydavatel, vše potřebné najdete na webu wander-book.com.

Rozšíření úředních hodin
Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 21
PO
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT
Není úřední den
ST
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT
Není úřední den
PÁ
8:00 - 12:00
Podatelna:
PO
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT
8:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
ST
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT
8:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
PÁ
8:00 - 12:00
Pokladna, ověřování podpisů
a listin, CzechPOINT:
PO
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT
8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:30
ST
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT
8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:30
PÁ
8:00 - 12:00
Na Úřadě MČ Praha 21 lze platit
bezhotovostně (úhrada nad 100.- Kč).

Šárka Zátková,
tajemnice

Občanské průkazy, cestovní
doklady, evidence obyvatel
PO
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT
8:00 - 12:00
ST
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT
8:00 - 12:00
PÁ
8:00 - 12:00

Vážení občané,
srdečně vás zveme na

5. jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21,
které se uskuteční
2. 9. 2019 od 14 hod
v divadelním sále Masarykovy ZŠ.
Program bude uveřejněn na
úřední desce a na webových
stránkách MČ Praha 21.
Všichni jste srdečně zváni.

Kalendárium na září

Balená voda v době havárie
Naše městská část je nově připojena k projektu PVK, který se týká náhradních dodávek
vody pro osoby zdravotně postižené v případě havárie trvající déle než 5 hodin. Pokud
jste držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P,
můžete si službu registrovat prostřednictvím formuláře PVK, který máme v tištěné
podobě na podatelně úřadu, u pečovatelské
služby nebo v knihovně. Po zaregistrování
vás v případě havárie bude společnost PVK
kontaktovat s žádostí o potvrzující sms, a po-

Vítání občánků

V listopadu starosta MČ Praha 21 Milan Samec opět slavnostně přivítá nejmladší občánky Újezda. Uvítání se bude konat v obřadní místnosti ÚMČ Praha 21 v dopoledních
hodinách.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit
se se svými novorozenými dětmi tohoto obřadu, aby se nejpozději do 25. 10. ozvali na
níže uvedený kontakt.
Prosíme o:
• jméno a příjmení dítěte

té vám bude voda dovezena přímo až do
domácnosti v náhradním balení. Na základě
jednání jsme také vytipovali lokality, kam si v
případě havárie přejeme přednostně umístit
kontejnery s pytlíky s vodou. Jedná se především o školky, školu a zdravotní středisko.
Požádali jsme také o umístění kontejnerů i
před Úřad MČ Praha 21 tak, aby naše pečovatelky mohly ulehčit a pomoci s krizovou
situací klientům pečovatelské služby.

2. 9. Jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21,
divadelní sál ZŠ,
od 14 hod.

• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů
Vítání občánků se bude týkat dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. Rodiče dětí obdrží pozvánku s přesným datem a místem konání
akce.
Vyřizuje: Odbor občansko správní, Staroklánovická 260, Bc. Martina Orlíková, tel:
281 012 951, e-mail: martina.orlikova@praha21.cz
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.

7. 9. Cyklovýlet do Podolí,
start v 9 hod.
od pomníku TGM.

Kristýna Kopecká,
radní pro sociální služby

Nádoby na sběr olejů
Na základě doporučení komise životního
prostředí a schválení Radou MČ budou od
2. září přidány nádoby na sběr jedlých olejů
a tuků z domácností na stanoviště tříděného odpadu v ulici Hulická proti budově Policie ČR a v ulici Živonínská u zdravotního
střediska. Oleje se do nádoby vhazují v uzavřených PET lahvích. Do sběrné nádoby nepatří motorové oleje, které lze odevzdávat
ve sběrných dvorech nebo u prodejců motorového oleje.
Olej ani tuky z vaření rozhodně není vhodné
lít do dřezu nebo WC, protože v potrubí ztuhnou a mohou ucpat domovní odpad. Značné
problémy působí i v kanalizaci a čističkách odpadních vod.
Vývoz nádob na oleje bude prováděn minimálně 1x měsíčně. V případě jejich dřívěj-

šího naplnění kontaktujte pana Švejnohu
z OŽPD na tel. 281 012 943 nebo mailem
na martin.svejnoha@praha21.cz. Pokud by
došlo k úniku oleje mimo nádobu, můžete
kontaktovat také přímo svozovou společnost na čísle 777 113 306.
Komise také doporučila přidání dalších kontejnerů na kovy na vybraná místa, avšak administrativní proces schvalování může trvat
několika měsíců. O přidání vás budeme informovat.
Na adrese https://ksnko.praha.eu/map-separated/ najdete dynamickou mapu s umístěním jednotlivých stanovišť tříděného
dopadu včetně informací o počtu a druhu
kontejnerů a četnosti jejich vývozu.
Jitka Carbolová,
komise životního prostředí

Nové streetballové
hřiště
Máte rádi basketbal, chcete si zahrát
nebo jen zastřílet na koš? Přijďte si
zahrát na nové streetballové hřiště
na Rohožníku v Žlebské ulici. Můžete
začít trénovat na streetballovou challenge „O koš starosty“. Turnaj organizuje MČ Praha 21 v sobotu 7. 9. ve 13
hod., registrace proběhne na místě.
Počet hráčů v týmech se určí podle počtu přihlášených účastníků. Pitný režim
během akce bude zajištěn. Těm, co mají
basketbal rádi, jistě nemusíme streetball představovat, ale pro ty méně znalé:

2. 9. S námi nezabloudíš,
vernisáž výstavy,
viz viz str. 19.
4. 9. Jiří Chadima,
vernisáž obrazů,
Café galerie Zelený
dům, od 18 hod.

7. 9

O koš starosty,
streetballová soutěž,
viz str. 5.

8. 9. Pochod za loupežníkem
DrHolcem, viz str. 28.
13. 9. III. Vidrholecký
orienťák,
viz str. 27.
14. 9. Dny zdraví,
hlavní program,
viz str. 2.
14. 9. Zájezd na klášter
Zlatá Koruna,
zámek Kratochvíle
a do Netolic,
pořádá KAS,
odjezd v 6:15 hod
od prodejny Lidl.
21. 9. Na kole do ZOO,
viz str. 27.
21. 9. Veteráni v Újezdě
viz str. 20.
28. 9. Újezdské posvícení,
viz str. 6.
2. 10. Sylva Prchlíková,
vernisáž výstavy,
viz str. 10
4. 10. Zahrádkářská
výstava, viz str. 22.

jde o městskou formu basketbalu, která
se hraje na hřištích a v tělocvičnách po
celém světě. Obvykle je použita jedna
strana hřiště, ale jinak jsou pravidla hry
velmi podobná těm z profesionálního
basketbalu. Počet hráčů v jedné hře se
může pohybovat od jednoho útočníka
na jednoho obránce až k dvěma týmům
po pěti hráčích v každém z nich. Přijďte
si zahrát a zkusit vyhrát skvělý basketbalový míč, budeme se těšit.
Vladimír Saitz ml.,
odbor školství a kultury
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O rozpočtu a dotacích

Máme za sebou více než polovinu roku a využili
jsme proto příležitosti pohovořit o rozpočtu naší
městské části s místostarostkou a radní pro finance Kristýnou Kopeckou.

Paní místostarostko, na co naše městská část
vydává nejvíc peněz?
Náš rozpočet není nijak velký. Financování v hlavním městě funguje jinak než v ostatních městech.
O financování investičních akcí musíme žádat na
magistrátě, z našeho rozpočtu zvládneme pokrýt
pouze běžný provoz. Pro letošek byl rozpočet
schválen ve výši cca 96 mil. Kč. S tím, že schodek
rozpočtu byl ve výši cca 11 mil. Kč a pokryli jsme
ho z rezervy z minulých let. Největší část rozpočtu
pohltí činnost místní správy, která zahrnuje běžné
náklady provozu úřadu od mezd až po provozní
náklady, dále výdaje na školky a základní školu a
údržbu silnic, budov a pododobně. Náš úřad navíc
zajišťuje státní správu i pro okolní městské části
jako jsou Koloděje, Běchovice a Klánovice. Na tyto služby dostává příspěvek, který ale nepokrývá
všechny náklady.
Pro příští rok připravujeme v rozpočtu vymezit
částku ve výši asi 400 tisíc korun na participativní
rozpočet, tak aby si občané mohli sami rozhodnout, na jaké projekty budou tyto peníze použity.
Jaké jsou hlavní zdroje příjmů našeho rozpočtu?
Jsou to transfery ze státního rozpočtu ve výši asi
15 mil. korun a transfery z magistrátu, které činí
asi 60 mil. Kč. Další příjmy získáváme za správní
poplatky a z daně z nemovitostí. Kromě toho hledáme další možnosti. Příkladem mohu uvést vyjednání změny nulové úrokové sazby na běžných
účtech. Díky tomu nám měsíčně přibude asi 40 tis.
Kč na úrocích.
Jaké se podařilo získat dotace a na co se mohou občané Újezda těšit? O jaké další dotace
městská část usiluje?
Letos se opět rozjela dostavba hasičárny. Také se
pro naše hasiče podařilo vyjednat asi 400 tisíc korun na modernizaci, tedy na dovybavení vozidel a
členů sboru. Dále se podařilo získat prostředky na
rekonstrukci tělocvičen. Nejprve jsme na jaře obdrželi dotaci 10 milionů Kč, po dalších jednáních
nám červnové Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo další desetimilionovou dotaci na dofinancování.
Letos se také můžete těšit na vybudování nového
volejbalového kurtu v Kácovské. Všechny tyto projekty můžeme rozjet díky schváleným financím z
magistrátu.
Snažíme se o realizaci menších akcí, které zvládneme pokrýt ze svého rozpočtu nezávisle na dotacích
od magistrátu. Během léta tak došlo k rekonstrukci kotelny na 1. stupni školy ve výši 1,2 milionů Kč,
v MŠ Rohožník se rekonstruovaly toalety za 192 tisíc korun. Postupně se snažíme renovovat dětská
hřiště, včetně výměn hracích prvků a úpravy dalších volnočasových ploch. Během podzimu také
plánujeme opravy chodníků podél hlavní silnice.
Věříme, že se nám podaří získat peníze, popří-
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padě realizovat s
pomocí magistrátu kompletní rekonstrukce silnic
včetně chodníků.
Samozřejmě budeme usilovat o získání financí na rekonstrukci zdravotního střediska na Rohožníku. Naše městská
část by si také zasloužila komunitní centrum pro setkávání
všech věkových skupin.
Michal Hazdra

První malované hřiště

Tak trochu jiné hřiště pro vás připravila MČ Praha 21 přímo na
chodníku před I. stupněm Masarykovy ZŠ. Nejsou to žádné kolotoče, houpačky a podobně, ale hry, které rozvíjí motoriku a fantazii.
Jde o projekt, díky němuž se mění nevyužívané betonové plochy a
chodníky na dětská hřiště.
„Hry na chodník“ nás zaujaly kombinací výborného nápadu a sociální prospěšnosti. Umožní dětem smysluplně trávit volný čas při
čekání nebo návštěvě parku před školou, a to při vynaložení minimálních prostředků na realizaci. Jedná se o klasické kreslené hry
na chodník jako je „skákací panák“, ale i složitější hry na přemýšlení
sloužící například k výuce hodin či abecedy. Pokud se hřiště bude
líbit, rozšíříme tyto malované prvky i do dalších částí naší obce.
Vladimír Saitz ml.,
odbor školství a kultury

Co se v Újezdě
staví a opravuje
O letních prázdninách úspěšně pokračovala stavba hasičské zbrojnice, která
se zkomplikovala poté, co loni na jaře
původní zhotovitel, firma DAKA Stav,
skončila v insolvenci. Letos v dubnu
jsme vypsali podlimitní veřejnou zakázku na dostavbu zbrojnice, vítězným uchazečem se stala společnost
Jílek Stavby. Dílo v hodnotě 10, 6 mil.
Kč včetně DPH začala stavět v červenci.
Nový zhotovitel zahájil úklidem stavby,
staveniště a instalací zateplovacího systému. Uvnitř pak zhotovením vnitřního
schodiště, jenž je nezbytné pro práce
v patře, prováděním tras pro vnitřní
instalace a objednávkami materiálu a
zařízení. Na stavbě je nyní i noční hlídač, neboť minulému zhotoviteli bylo
staveniště dvakrát vykradeno. Prioritou je nyní dokončení střechy a fasády.

Hasičárna by měla být hotová do konce
roku 2019.
Doufáme, že hasičárna umožní i rozšíření členské základny o mladé hasičky
a hasiče. Kromě zázemí pro 3 hasičské
automobily a výstroj, bude v patře velká klubovna, dvě místnosti, šatna, kancelář velitele a hygienické zázemí.
O prázdninách byla provedena rekonstrukce jedné z kotelen v suterénu na
1. stupni ZŠ ve Staroklánovické. Vyměněn byl jeden z kotlů, který byl plně
nefunkční a již neopravitelný. Současně byly kompletně vyměněny rozvody
kotelny a měření regulace, byl dodán
nový zásobník na TUV. Kotelna je tak
nyní plně automatická, má úsporné
kondenzační kotle, očekáváme tedy
mimo jiné i úsporu energií v řádech desítek procent a s tím související rychlou
návratnost investice.
V srpnu proběhla souvislá oprava středového pruhu v Čentické v úseku mezi základními školami. Byly upraveny
propadající se zpomalovací polštáře,
u nichž hrozilo poškození projíždějících aut. Nyní jsou na místě modernější
gumové. Opravou si slibujeme zvýšení bezpečnosti provozu a současně
apelujeme na projíždějící řidiče, aby
respektovali značení. Jde zejména o zelené plastové sloupky oddělující přilehlou cyklostezku, tzv. balisety, které auta
často ničí.
Mimo jiných údržbářských prací, jako
je sekání travnatých ploch, péče o keře
a živé ploty, opravy dopravního značení, vývoz odpadkových košů, likvidace
černých skládek, oprava městského

mobiliáře, péče o dětská hřiště a parky
a další, MČ zajišťuje úklid komunikací,
které jsou v její správě. I letos v létě
se na zkrášlení naší obce podíleli jak
zaměstnanci údržby MČ Praha 21, tak
i studenti (brigádníci) a dále dodavatelská firma.
Čištění komunikací a chodníků se provádělo mechanicky za využití strojů
(kloubový nosič Holder C 250, křovinořezy) i ručně (škrabky, lopaty, košťata),
protože se již několikátým rokem MČ
vyhýbá použití chemických prostředků
na likvidaci plevele. Čištění provádíme ekologicky. Děkujeme za pozitivní
hodnocení všímavých občanů, kteří
naši práci podporují a oceňují.
Po celý rok probíhají také opravy místních komunikací, které budou v rámci prostředků a v závislosti na počasí
prováděny i na podzim. Za zmínku
stojí zejména opravy v ulici Ratbořská,
rozšíření komunikace v ul. Nadějovská (požadavek dopravce), rozšíření
zastávek v ul. Čentické, opravy chodníků v ul. Staroklánovické (v úseku Pekařství Kollinger x Ratbořská), chodník
v Polesné včetně zastávky před školou
a opravy vodorovného dopravního
značení a další.
Ing. Josef Roušal,
odbor majetku a investic

Vzácné houby v parku
Již před dvěma roky jsme v parku
před ZŠ objevili dříve vzácné, dnes
méně obvyklé druhy hub. Jednalo

se o jednotlivé exempláře květnatce Archeova
a hřibu medotrpkého.
Oběma druhům
se zde velmi daří, což potvrzuje
fakt, že květnatce jsme nedávno zaznamenali
více než 20 plodnic na jednom místě a hřiby medotrpké mají klobouk i 20 cm
v průměru. Nebezpečí, že
by nám houby odnesi houbaři, nehrozí. Květnatec je
potěšení pro oko, ne však
pro nos, neboť jednotlivá
„chapadla“ jsou pokryta sli-

zem s hnilobným zápachem, který
má za úkol nalákat hmyz roznášející výtrusy po okolí. A jakou chuť má
hřib medotrpký netřeba popisovat –
zkrátka nepoživatelnou. Přesto jsou
krásné – chraňme je.

Martina Vrbková,
odbor živ. prostředí a dopravy
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Jsem týmový
hráč
Letní prázdniny jsou časem, kdy se
škola vylidní. A to doslova. Hanu Cermonovou, novou ředitelku Masarykovy základní školy, zastihl ÚZ v polovině
srpna v prázdné budově v Polesné ulici, kde byl kromě ní jen jediný člověk –
malíř pokojů. Paní Cermonová se teprve postupně seznamovala s agendou,
do svého nového působiště v Újezdě si
ale z Děčína, kde předtím žila, přinesla elán. A také přesvědčení, že neznat
historii sporů o směřování újezdské
školy nemusí být na škodu. „Nejsem
odsud. A to někdy může být výhoda,“
říká nová paní ředitelka.
Říká se, že by člověk měl dát na první dojem. Budova
v Polesné ale napoprvé zrovna moc pozitivních emocí
nevyvolává. Jsou tu temné a dlouhé chodby bez denního světla…
Jsou místa, na která v této budově pyšná nejsem. Mě překvapilo především vybavení tříd, které je hluboce pod
standardem. Nemyslím tím techniku, ale nábytek, který je
v kabinetech nebo sborovnách. Některé stoly nebo skříně
jsou tu z doby, kdy se škola téměř před třiceti lety stavěla.
Může se to zdát jako detail, ale ono to narušuje vnitřní
přívětivost školy. Když se podíváte do budovy ve Staroklánovické nebo ještě lépe do nové přístavby školy, zjistíte,
jaký je to obrovský rozdíl.
Na druhou stranu je pozitivní zprávou, že v rozpočtu zbývají do konce roku neutracené peníze, za něž můžeme vybavení pořídit a investovat do oprav.
Jaké na vás čekalo v Újezdě přijetí?
Velmi vstřícné, a to jak ze strany zřizovatele, tak od pedagogů. I když ti mají ještě dovolenou a zatím jsem se stihla potkat jen se dvěma svými zástupci. Jak na Úřadě MČ
Praha 21, tak tady, mi všichni pomáhají a vycházejí vstříc.
Mnoho škol si stěžuje na nedostatek pedagogů. Musíte také hledat?
Ano, hledáme učitele či učitelku češtiny a tělocviku.
Ale vše se mění den ode dne a věřím, že se to brzy vyřeší.
Máte aprobaci na češtinu a společenské vědy. Znamená to, že to místo neobsadíte sama sebou?
Češtinu učit nebudu. Ne, že bych ten předmět neměla ráda. Je to ale zodpovědný předmět a potřebuje hodně přípravy a intenzívní nasazení. A vzhledem k ohromné manažerské agendě této školy bych se tomu nemohla věnovat
naplno. Jinak ale učit budu, což koneckonců vyplývá i ze
zákona, který mi předepisuje minimálně pět hodin týdně.
Koho by škola ještě potřebovala?
Škola určitě potřebuje najít hlavního ekonoma či ekonomku. Já jsem týmový hráč, ráda se obklopuji stejně naladěnými lidmi a vzdělanými odborníky, na něž se mohu
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spolehnout. Ekonom by měl jednat se zřizovatelem, hlídat toky peněz a vytvářet ekonomické podklady pro další
rozvoj školy.
Do týmu, který zmiňujete, ještě někdo chybí?
V tuto chvíli nemám personální politiku prohlédnutou,
protože školní rok ještě nezačal. Jisté je, že nás od ledna
2020 čeká reforma financování škol daná novelou školského zákona, která se dotkne pedagogických i nepedagogických pracovníků. A do té doby si musíme přesně určit, kolik lidí ve škole bude pracovat a jaké tu budou mít
úvazky.
Osm let jste působila v Děčíně jako náměstkyně primátora a primátorky, měla jste mimo jiné pod sebou
14 školských zařízení. Co ze zkušenosti zřizovatele
můžete přenést do ředitelování školy?
Všechno. Mojí výhodou je, že znám procesní stránku a lépe dokážu pojmenovat, co od zřizovatele potřebuji. Jsem
zvyklá přebírat odpovědnost a získávat si informace. Když
teď přijedu do Děčína, je to taková služební cesta, protože
trávím celé hodiny se známými, od nichž získávám ředitelské know-how.
Není tajemstvím, že v Újezdě v minulosti příliš nefungoval vztah v trojúhelníku žák-pedagog-rodič. Znáte
tu historii?
Chci za tím udělat tlustou čáru. Mým úkolem je nastavit
vztahy mezi všemi zúčastněnými tak, aby fungovaly co
nejlépe. To, že nejsem odsud, může být nevýhoda, ale také výhoda. A z toho vycházím.
Obvykle se politikům dává sto dnů hájení. Jak byste
chtěla, aby škola vypadala a působila ke konci roku?
Obávám se, že těch sto dnů je málo. Koncepci a směřování školy za tři měsíce nenastavíte. Můžu ale říct, že udělám vše pro to, aby změny vidět byly. A aby s nimi všichni
aktéři byli spokojení. Protože dobrou školu dělají nejen
spokojené děti, ale i spokojení kantoři a rodiče. Do školy
by měli chodit všichni rádi – a neplatí to jen o dětech.
Blahoslav Hruška

Začátek září je neodmyslitelně spjat
s návratem dětí do školy a nástupem
prvňáčků, kteří se žáky teprve stávají. Nejinak tomu bylo i před rovnými
85 lety, 1. září 1934. Tehdy ale dětem
nastala jedna velká změna – poprvé šly
do vlastní školní budovy přímo v Újezdě
a ne v sousedních Kolodějích, kam chodily (řečeno úřední řečí „byly přiškoleny“) do té doby.
Záměr postavit školu přímo v Újezdě se
objevil již ve 20. letech minulého století,
kdy Újezd prožíval demografický boom.
Kolodějská škola již nedostačovala, a tak
musela být zřízena újezdská pobočka,
což byl pokoj a kuchyně v domě pana
Václava Kožíška. Pro představu – ve školním roce 1930 /31 sem docházelo 68 dětí
první a druhé třídy. V roce 1932 stavbu
nové školní budovy odsouhlasila Zemská školní rada v Praze. Dva roky se nedělo nic, pak se však do věci vložil tehdejší újezdský místostarosta Jan Kylar. Obec
si vzala půjčku u Zemské banky a také
jednorázově zvýšila obecní poplatky.
A pak šlo všechno překotně a tempem,
které by dnes sotva stačilo na vyřízení
pár razítek. Posuďte sami – 24. března
1934 bylo vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele, mimochodem na základě
projektové črty místostarosty Kylara.
Na prvního máje téhož roku se klepalo
na základní kámen a firma Smrž a Herčík se pustila do díla. A první školní den,
tedy za pouhé čtyři měsíce, již škola stála. Újezdští byli na svou školní budovu
náležitě hrdí. Ve školní kronice se zachoval pamětní list z pokládání základního

První učitelský sbor.

Škola těsně po dokončení v roce 1934.

Stánek kulturního poslání

Ze školního výletu na Karlštejn.

kamene, kde je poslání instituce definováno takto:
„aby tento stánek kulturního poslání byl šiřitelem nejen
osvěty a vzdělání, ale také učitelem národního sebevědomí, vlasteneckého zápalu a jednoty celého národa“.
Přestože škola již stála a učilo se zde, právě z vlasteneckých pohnutek se slavnostní otevření konalo až na
výročí založení republiky, tedy 28. října 1934. A jaký byl
školní rok 1934/35, vůbec první v nové škole? Chodilo
sem 173 dětí, učitelský sbor přitom čítal čtyři pedagogy
– dva muže a dvě ženy. Program školního roku byl pestrý. V listopadu 1934 začala fungovat školní kuchyně,
o adventu sehrály děti vánoční představení v hostinci
U Lněničků (dnes restaurace Na Blatově na Starokolínské). V zimě přišla chřipková epidemie, na jaře se jelo
na výlet na Karlštejn. Do tříd obec nakoupila nábytek
a 23. února 1935 se chodbami rozezněl školní rozhlas
od firmy Technowatt. Újezd tak dokázal, že je nejen
školu schopen rychle postavit, ale i vybavit moderní
technikou. Naší základní škole se tak k 85. narozeninám sluší popřát, aby byla stejně progresivním „stánkem“, který si zakladatelé kdysi přáli v naší obci mít.
Za zpřístupnění školní kroniky autor děkuje paní Evě
Danielové.
Blahoslav Hruška
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Září v Zeleném domě

A je tady září. Ne, že bych proti tomuto měsíci cokoli měla,
ale opět se potvrdil fakt, že srpen je nejkratší měsíc v roce.
Asi to bude tím, že já i kavárna s galerií máme prázdniny,
a proto nám srpen tak utíká. Na druhou stranu je září většinou velmi příjemné, a tak není čeho litovat.
Pevně věřím, že jste všichni prožili krásné a pohodové léto,
jste plní zážitků, dobré nálady a ve zdraví jste se vrátili domů.
Nikdo nemusí litovat, že léto končí. Náš program nezklame nikoho. Připravené jsou koncerty, přednášky, promítání filmů a
především skvělé výstavy. Zapomenout samozřejmě nesmím ani na lákadla kavárny. A pokud počasí dovolí,
vychutnat si vše můžete i na naší zahrádce do pozdního podzimu.
Otevíráme v úterý 3. září ve 14 hodin. Ve středu 4. 9. od 18 hodin jste
zváni na vernisáž Jiřího Chadimy.
Tento světoznámý pražský výtvarník
letos oslavil 96 let a bude v naší galerii vystavovat již podruhé. Poprvé
nás dohromady svedla náhoda a podruhé již přátelství. Většina obrazů je
malovaná právě pro tuto příležitost. To znamená, že budou
vystavené a k vidění poprvé. Jiří Chadima se narodil v Bartolomějské ulici a v době jeho dětství tato ulice připomínala
seriál Hříšní lidé města pražského. Naproti domu s kinem
Konvikt, kde se narodil, stála trafika pana Stuchlého a mezi
jeho zákazníky patřili i pánové ze slavného policejního komisařství z čísla čtyři, tak obávaní pražskou galerkou.
Jiří naštěstí nešel po stopách svého otce na vojenskou školu,
ale naskytla se mu možnost studia na experimentální škole Atheneum. Hodiny kreslení absolvoval s pedagogickým
rebelem profesorem Sembdnerem. Studoval na Státní grafické škole v Praze a VŠUP u profesorů Kaplického a Fišárka. Po roce 1968 byl vyloučen ze Svazu i Fondu výtvarných
umění začal se živit malováním na volné noze. Protloukal se
především díky přátelům. Ještě za minulého režimu začali
československé umění objevovat Japonci, a tak byl navázán
vztah nejen obchodní. Český malíř mohl přímo podle originálu portrétovat posvátnou horu Fudži a zachytit tiché rybáře s udicemi nad vodou. Zadumaná atmosféra připomíná

i jeho obrazy inspirované milovanou Vltavou, kterou maluje
dodnes. Je obdivuhodné, že denně dochází do svého podkrovního ateliéru v domě bez výtahu. Stále maluje a jeho
povídání je fascinující. Nenechte si ujít nevšední zážitek,
podpořený skvělou muzikou jazzového klavíristy Zdeňka
Zdeňka a přijďte na zahájení této jedinečné výstavy.
Měla jsem hodně dotazů na filmy o malířích s přednáškou…
napravuji resty a ve čtvrtek 19. 9. od 18 hodin vás zvu na
film Séraphine. Režisér Martin Provost vytáhl ze zapomnění naivistickou malířku narozenou ve
Francii roku 1864, přezdívanou Séraphine ze Senlis. Prostou ženu s nevyrovnanou psychikou, která se živila
posluhováním. Její talent objevil německý galerista Wilhelm Uhde, který
s překvapením zjistil, že reptavá uklízečka, která obstarává i jeho pokoj, se
ve volných chvílích věnuje malování.
Vstupné 50 Kč a opět poprosím o rezervaci míst.
Protože je září plné nových školních
povinností pro děti i rodiče, je program pozvolný. Od října již akcí přibyde. Tou první bude
opět vernisáž. Ve středu 2. 10. se seznámíte s litvínovskou
malířkou Sylvou Prchlíkovou, která v 80. letech pro sebe
objevila naivní umění. Teď se věnuje malování naplno.
Spolupracuje s Docela velkým divadlem v Litvínově, pro
které navrhuje a realizuje scény. Její obrazy jsou v soukromých sbírkách v Německu, Dánsku, Kanadě, USA, Japonsku
a dokonce v JAR. Sylva si pohrává s barvami, nezatěžuje
konvencemi, perspektivou ani kompozicí. V jejích obrazech
najdete lehký žert, něžnost či erotiku.
Dále je přichystaný kytarový koncert Davida Wurczela,
masterclass s Václavem Benediktem či workshop nazvaný
„Vykuřovadla - předchůdce interiérových vůní“, kde si opět
budete vyrábět své vlastní vůně pod vedením aromaterapeutky Jaroslavy Mlady Jiráskové.
Buďte věrní ÚZ, nepřijdete o žádnou novinku, důležitou informaci či kulturní dění v Újezdě.
Krásný podzim všem.
Martina Schiffmannová

INZERCE

Café Galerie Zelený Dům
si Vás dovoluje pozvat ve středu
4.9.2019 od 18:00 hodin
na zahájení výstavy

Jiřího Chadimy
Obrazy

Hudební doprovod

Zdeněk Zdeněk
Jazzový klavírista

e-mail: galerie@cafegaleriezelenydum.cz
www.cafegaleriezelenydum.cz
fb: Café Galerie Zelený Dům
Třebětínská 591, Újezd nad Lesy, 19016
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Viktor opět zasahuje
Pamatujete na Viktora, který musel léto
strávit s podivnou tetou v Hrabákově? Že
ne? Pak jste zřejmě nečetli knihu Viktor
a záhadná teta Bobina, pod níž je kromě
Pavlíny Jurkové podepsána také újezdská
spisovatelka a herečka Jarmila Vlčková.
Osvědčená dvojice autorek mezitím stihla vydat již druhou knihu se stejným hrdinou. Viktor a případ zmizelého psa slibuje
detektivní zápletku. Se svou kamarádkou
Žofií tentokrát náš hrdina pátrá, kam se

podělo jeho štěně. Podezřelých je hodně,
věřit nemohou nikomu. A to, co vypadá
zpočátku jako dobrodružství, se změní
v mrazivé napětí.
Kniha je k mání přes dobré e-shopy, můžete si ji ale pořídit také v Újezdě, a to
hned na dvou místech. Podle informací
od paní Vlčkové ji prodává knihkupectví
pana Váchy a také Jinohrátky na Blatově.
Příjemné a napínavé čtení!
Blahoslav Hruška

HUDEBNÍ KURZY
Úřad MČ Praha 21 nabízí od
září školního roku 2019/2020
individuální výuku hry na kytaru,
flétnu, klavír a keyboard. Výuka bude
probíhat v přízemí Polyfunkčního
domu, hlásit se mohou děti i dospělí.
Naši lektoři a lektorky:
klavír a keyboard
Bc. Jan Linhart, Jana Včeláková
kytara
Ing. Alena Jiříková
zobcová flétna
Jaroslava Razesbergerová
CENY KURZŮ:
klavír, keyboard a kytara:
600 Kč/měsíc/45 minut
zobcová flétna:
250 Kč/měsíc/20 minut.
JAK SE PŘIHLÁSIT
Přihlášku je možné vyplnit na webu
www.praha21.cz nebo stáhnout
ve formátu pdf, vytisknout, vyplnit
a osobně doručit do podatelny
Úřadu městské části Praha 21,
Staroklánovická 260, Praha 9 - Újezd
nad Lesy, 190 16, či odevzdat svému
lektorovi.
Platební podmínky a další informace
jsou dostupné na www.Praha21.cz
Pamatujme, že hudba je něčím, co
každému může přinést do života
potěšení a posilu, a tímto způsobem
pak také často člověku pomáhá.
11
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LIDÉ

Slavný fotbalista Dez Bryant a jeho neméně známé gesto po skórování
touchdownu.

Kamil Herák (47),
rodák z České Kamenice. Vystudoval ekonomii na UJEP v Ústí
nad Labem, od roku
1999 bydlí v Újezdě.
Téměř 20 let pracoval v bankovnictví, nyní je na volné
noze. Fotografování se věnuje od roku
2010, fotbalu pak od roku 2015. Jako
jediný český fotograf obdržel akreditaci a oficiálně fotil zápasy NFL. Jeho
fotografie otiskla řada tuzemských
novin a časopisů, jeho snímky byly
vystaveny na Staroměstské radnici. Je
členem Klubu sportovních novinářů.
Šťastně ženatý již 21 let, má dvě dcery,
kocoura a labradora.

Sním, že nafotím Super Bowl
Kamil Herák je sportovní fotograf,
první Čech, který mohl fotit NFL,
nejprestižnější ligu amerického fotbalu. Ligu, která ve světě sportu drží
mnoho prvenství. Byl tak laskav, že
si o své práci se mnou popovídal.
A hned na úvod zdůraznil, jak se to
má s názvem sportu, jehož focení se
mu stalo vášní. „Pro mě je to prostě
fotbal a ten evropský je „kopaná“.
Kamarádi se občas zlobí, ale já to
tak cítím,“ říká Kamil Herák.
Fotbal patří v USA mezi hlavní
sportovní odvětví. Jaká je mezi
sporty konkurence?
Konkurence tu je, jednotlivé ligy se
třeba snaží, aby se kalendářně nepřekrývaly, byť to samozřejmě nejde
úplně. Hlavní sporty jsou tři, nejpopulárnější je určitě fotbal, poté baseball
a pak basketbal. Hokej je asi na čtvrtém místě, ale s odstupem. Na velkém
vzestupu je kopaná, tedy soccer. NFL
(Národní fotbalová liga) je nejpopulárnější, má průměr 67 tisíc diváků na
zápas. Sezóna má jen šestnáct resp.
17 kol a pak následuje velmi krátké
play off. Vrcholem celé ligy je zápas,
kterému se říká Super Bowl.
Jak se fotbal hraje mimo USA?
Slušnou úroveň má v Německu a Rakousku, populární je v Japonsku.
Samotná NFL se velmi snaží o popularizaci a již několik let se některé
zápasy NFL hrají v Londýně a Mexico
City. U nás se fotbal hraje již dlouhá
léta, existuje systém několika výkon-

nostních lig, ta první nese letos název
Paddock liga. Každé mužstvo může
mít na soupisce dva hráče, kteří prošli americkým univerzitním týmem.
Zbytek není nijak omezen.
Fotbal je kontaktní sport. Jsou častá zranění?
Občas k nim dochází. Jsou to otřesy
mozku, stejně jako v hokeji, a pak
také přetrhané vazy v koleni, stejně jako v kopané. Ale tak to prostě
v kontaktních sportech chodí.

Fotbal má jedno specifikum. Mezi
jednotlivými rozehrávkami míče
jsou pro nás nezvyklé pauzy. Nezdá se vám, že je to na úkor spádu
hry?
Nezdá, ale chápu, když tím někdo
argumentuje. Osobně na to odpovídám: musíš se naučit pravidla. S pochopením pravidel přijde i pochopení hry, jejího smyslu, taktiky. A pak
ten zápas uteče jako voda.
Jak jste se dostal k foceni NFL a pro
koho fotíte? Sám také hrajete?
NFL fotím pravidelně od roku 2016,
zatím jsem mohl fotit 6 zápasů včetně dvou zápasů play off. Mým vrcholem bylo finále konference NFC letos
v lednu, z našeho pohledu semifinále
celé soutěže. Ceny vstupenek na Super Bowl jsou astronomické, nedají
se sehnat pod dva tisíce dolarů, tajně
proto doufám, že bych se na Super
Bowl mohl jednou podívat jako novinář. Sám fotbal nehraji, objevil jsem

ho až ve 40 letech, a to už je na aktivní hraní pozdě. Snažím se ale tento
sport popularizovat.
Zajímavosti z focení?
Těch by bylo hodně. Mám své postupy, své zásady. Nikdy si třeba během
hry nenastavuji foťák. Stejně tak se
nedívám do hlediště. Nikdy totiž nevíte, kdy se na vás bude řítit stokilový
chlap a vy musíte být v každé vteřině schopen uskočit. Své zásady jsem
jednou porušil v Pittsburghu, sedl
jsem si. Za svou troufalost jsem málem zaplatil, když mě skoro trefil míč.
Když stojíte, letící šišce se vyhnete
snadno, vsedě to jde špatně.
Kdy se zase chystáte fotit v Americe?
V září jedu na svou 13. cestu do USA,
bude ryze fotbalová. Měl bych postupně navštívit Floridu, Louisianu,
Georgii, Severní Karolínu, Tennessee
a New York. A doufám, že se mi opět
podaří získat akreditaci. Nikdy to
není snadné, ale věřím, že alespoň
z jednoho zápasu sezóny 2019/2020
ukáži českým fanouškům této úžasné hry své fotografie. A že si o zážitcích při jejich pořizování budou moci
přečíst na stránkách NFL.cz v mém
již tradičním blogu anebo na mém
webu kamilherak.com.
Poslední, tradiční otázka. Jak se
vám žije v Újezdě?
Dobře. Už jsem tu zapustil kořeny.
Pavel Moudrý
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BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM?
V bytových domech na konci Donínské bydlíme 10 let. Žijeme tu pospolu, zbudovali jsme dětské hřiště, staráme se, aby se nám i našim dětem
žilo dobře.
Bezpečnost na ulici jsme začali řešit v roce 2010. Donínská je dlouhá.
Některá auta naberou na rovince
rychlost, obytné zóně a tedy i zákonu navzdory, a brzdí až před našimi
domy. První žádost o umístění retardéru a zrcadla jsme odeslali úřadu již
v září 2010 a téměř po roce jsme se
dočkali řešení – umístění betonového květináče v křižovatce Donínské
a Rápošovské.

Listárna
Čas šel dál. Z 5 dětí, které se s námi do nových bytů stěhovaly, bylo
v roce 2017 najednou 23! A přestože
průzkumy tvrdí, že české děti sedí
u počítačů, ty naše si hrály venku.
A často přebíhaly přes silnici anebo
si na ní hrály. Nebezpečí vzrostlo po
otočení jednosměrek v Oplanské.
Nazrál čas na žádost číslo 2. V květnu 2018 jsme požádali úřad o umístění retardéru a zrcadla s tím, že
náklady uhradíme. Dodnes nemáme rozhodnutí. Dozvěděli jsme se,
že „na některých komunikacích jsou
neustále napadány provedené jednosměrky. Do doby ukončení jedná-

ní není možné činit jakékoliv kroky.“
K jedné změně ovšem došlo. Byla k nám umístěna další z tisícovky
újezdských značek – konec obytné zóny. Auta tedy mohou legálně
zrychlit, tj. přesný opak toho, oč
jsme usilovali…
Skutečně toho chceme tolik? Chystáme žádost číslo 3 – označení „Zóna tempo 30“ a nezbývá než doufat,
že se změnou vedení radnice bude
spojena i změna myšlení a rozhodování jednotlivých úředníků. Za Společenství viladomů Donínská 2494,
2495 a 2496
Lenka Danielová

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)

ťovny, že jako klienti chceme, aby
zde rehabilitace zůstala. V dopise
jsme zároveň žádali i zachování ordinace ortopedie.
Zájem o zachování těchto služeb vyjádřilo i vedení městské části a vede
příslušná jednání.
Závěrem si dovolím malý apel: pokud chceme v Újezdě zachovat stávající obchody, musíme je využívat,
aby měly šanci se uživit. Mrzelo nás,
že skončily potraviny na konečné.

Nedopusťme to u rohožnické lékárny. Je pohodlné nakoupit někde cestou a rohožnickou lékárnu využít jen
třeba v době nemoci, ale pokud zde
nebude určitý obrat, lékárna se neuživí a pak ji už nebudeme mít k dispozici ani v době té nemoci.
A to se samozřejmě týká i všech
ostatních služeb a obchodů, které v Újezdě máme. Chceme je tu?
Tak jim pomozme tím, že je budeme
využívat.

Petr Duchek (PATRIOTI)

jste přece musel vědět, že nevyčerpaná dovolená se uvolněným zastupitelům po skončení ve funkci neproplácí.“
On však začal „drmolit“ cosi o přijetí
peněz v dobré víře a nikdy je nevrátil.
Zřejmě doufal, že o jeho bezdůvodném
obohacení se občané nedozvědí a nadále moralizoval a šířil svá moudra.
Uplynulo pár let a pan Roušar si vybral
moji osobu k pranýřování. Mám prý
trafiku za 9,5 tis. měsíčně. Hm. Podíval
jsem se, kolik mi bylo za dva měsíce
trvání mé smlouvy a odevzdané práce vyplaceno „trafikovného“. Rovných

9.801,- Kč. Podle moralizujícího p. Roušara šlo však o hrubé porušení zákona.
Jak ale tedy potom nazvat neoprávněně vyplacených 52.215,- Kč, které odmítl vrátit? Super výplata, nebo spíš
„superkrádež?“ A neměl by p. Roušar
spíše vzít koště a zamést si před vlastním prahem? Do voleb 2022 bude mít
co dělat, aby měl zameteno. Zatím
předvádí jen děsivý úpadek smyslu
pro morálku i ztrátu paměti, jak ruka
ruku myla. Pro občany však neprosadil
nic, přestože se současným starostou
(na rozdíl od něho) se domluvit dá.

Bc. Blanka Charvátová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

ce MČ není moc silná, a i proto jsme
všichni mohli podepsat petici za zachování rehabilitace a ortopedie.
Se zdr. střediskem souvisí i druhé téma, o kterém chci psát. Tím je změna
územního plánu, kterou jsme řešili na
červnovém jednání ZMČ. Hlasy koalice prošla změna na Rohožníku, kdy
se z pozemku u kotelny, přiléhající ke
středisku, stane plocha DGP (garáže
a parkoviště). Jedním z argumentů
bylo, že je třeba vybudovat větší parkoviště pro rozrůstající se polikliniku.
Samozřejmě bych byla ráda, kdyby se
kliniku podařilo takto významně roz-

šířit, ale zatím jdeme spíše druhým
směrem. I proto jsem proti takovéto
územní změně na Rohožníku, myslím
si, že pozemek okolo kotelny a dosluhující kotelna samotná má velký potenciál pro jiné využití.
Uvítala bych diskusi s veřejností
a s opozicí a nedělala bych změny
narychlo a na poslední chvíli. Je třeba
pečovat o veřejný prostor. Opravdu
potřebujeme další velké parkoviště?
Pojďme se o tom společně bavit, týká
se to nás všech a nikdo z nás by sám
neměl rozhodovat o tom, co je pro
nás nejlepší.

Jak už mnozí z vás víte, současný
provozovatel rehabilitace na rohožnické poliklinice ruší toto pro ně detašované pracoviště. O provozování
rehabilitace v těchto prostorech a se
stávajícími zaměstnanci má zájem jiný provozovatel, ale zaleží na tom,
jestli budou mít zdravotní pojišťovny zájem zde rehabilitaci zachovat.
Koncem prázdnin proběhla rychlá
podpisová akce k dopisu na pojišNedávno jsem listoval zpravodaji a mé
oči vždy nevěřícně spočinuly nad zahořklými a kverulujícími články p. Roušara. Mám ho politovat či se smát, jak
po ztrátě moci ztratil i paměť?
Když z pozice starostenské autority umanutě moralizoval i poučoval,
současně svým stoupencům rozdával
trafiky, kašlal na pravidla i předpisy.
Až jednou přišli na radnici auditoři
a řekli: „Pane Roušare, vraťte občanům
do rozpočtu 52.215 Kč, které Vám byly
neoprávněně vyplaceny. Jako starosta

Zdr. středisko na Rohožníku má další
problém. Provozovatel rehabilitace se rozhodl zrušit toto detašované pracoviště, nový zájemce by dle
sdělení MČ existoval, ale není jisté,
jestli budou mít zdravotní pojišťovny
zájem zde rehabilitaci nadále provozovat. Doufám, že se podaří MČ vyjednat nové smlouvy. Až na možné
malé výjimky jsme všichni napříč zastupitelstvem pro zachování dostupné zdravotní péče na sídlišti. Situace
není jednoduchá a vyjednávací pozi-
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Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

Většina lidí nemá ráda účetnictví.
To je škoda, protože účetnictví a zejména účetní závěrka je zdravotní
kartou každé organizace. Za výsledek hospodaření MČ Praha 21 za rok
2018 nese odpovědnost minulé vedení, za sestavení a projednání účetní závěrky vedení nové. Výsledkem
hospodaření za rok 2018 je ztráta
z hlavní činnosti cca 12 mil. Kč, kterou snižuje zisk z vedlejší činnosti cca
6 mil. Kč na celkovou ztrátu cca 6 mil.
Kč, to znamená, že úřad nedokáže

vyjít se svými příjmy a svou činnost
dotuje příjmy z pronájmu a prodeje
obecního majetku, a to je špatně.
Obecní majetek by se rozprodávat
neměl a výnosy z pronájmu majetku
by se měly investovat zpět do údržby
a rozvoje obecního majetku.
Účetní závěrka, závěrečný účet a plnění rozpočtu za rok 2018 byly předloženy zastupitelstvu v podobě mnoha
místy špatně čitelných sestav a zpráv,
bez srozumitelného komentáře, vysvětlení významných položek, hodnocení budoucích rizik a způsobu pokrytí
ztráty z hospodaření a především bez

Kam s odpadem

stanoviska finančního výboru zastupitelstva, kterému nebyl tento materiál
v rozporu se zákonem o hl. m. Praze
vůbec před schvalováním předložen.
Názor ad hoc sestaveného interního
Výboru pro hodnocení podkladů, který nemá oporu v zákoně a je pouze
pracovním nástrojem, v žádném případě nenahrazuje nezávislé posouzení finančním výborem. Z těchto důvodu zastupitelstvo nemohlo účetní
závěrku správně posoudit a vyhodnotit, avšak, uvedenému navzdory, byla,
a to pouze hlasy vládnoucí koalice,
účetní závěrka schválena.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
Na podzim budou opět 3 termíny, v neděli dne 13. října, 10. listopadu a 24. listopadu 2019 budou přistaveny
od 9:00 – do 12:00 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ulice Toušická – u spořitelny
ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
na rohu ulic Valdovská x Hrádková
na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
na rohu ulic Pilovská x Čenovická

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude,
je nutné si na něj počkat a až poté do něj odložit odpad.
INZERCE

KONTEJNERY
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
14. ZÁŘÍ
		

DĚDICKÁ/RANSKÁ
HOLŠICKÁ/SUDĚJOVICKÁ

28. ZÁŘÍ
		

ČENOVICKÁ/PILOVSKÁ
LOMECKÁ/ZAŘÍČANSKÁ

DOBA PŘISTAVENÍ: OD 9:00 DO 13:00 HOD.

Kanalizace na hlavní
je zkolaudovaná

Veřejná kanalizace u hlavní je úředně dokončena. Poslední
úsek na Blatově na Starokolínské, který se napojuje do nové
čerpací stanice odpadních vod v délce cca 300 m a navazující úsek v Onšovecké v délce asi 100 m, který se napojuje
do stávající splaškové kanalizace v Cerhýnské, byl zkolaudován. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
ke k dispozici na ÚMČ Praha 21, Odboru stavební úřad – vodoprávní úřad (kancelář č. A201 ve 2. patře). Pro vybudování domovní části přípojky (za plotem) je zapotřebí zažádat
o územní souhlas na Stavebním úřadu naší městské části.
S případnými technickými dotazy se obracejte na společnost
PVK, a.s. – zákaznické centrum, Dykova 3, Praha 10. Upozorňujeme, že vzhledem ke kolaudaci celé stavby kanalizace podél hlavní silnice mají všechny přilehlé nemovitosti možnost a povinnost se do kanalizačního řadu napojit.
Ing. Jana Gurovičová,
vodoprávní úřad, stavební úřad
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INZERCE

PODLAHÁŘSTVÍ

Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250
druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč
nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo,
vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA

OTEVŘENO: PO – PÁ 8.00 – 16.00
po tel. domluvě otevřeno do 20.h včetně soboty a neděle
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz
Domex Prag sr.o, Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

LPG-OBCHOD.cz
Skvělá jízda na levný plyn
Přestavby LPG se zápisem do TP
F. V. Veselého 13
(areál Pragorent)
Praha 9 – Horní Počernice

tel.: +420 774 335 821
info@lpg-obchod.cz

www.lpg-obchod.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

Do rodinného domu
v Újezdě nad Lesy
hledáme paní
na pravidelný úklid
a žehlení.
Tel: 731 690 971
16

Otevírá nové jazykové kurzy
Angličtina, němčina, španělština
a další
Jazyky nás baví
www.happyschool.cz

Hledám pomoc při úpravě
zahrady na Rohožníku.
Tel. 724 164 067.
Odměna dohodou.

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,
dlažby, sádrokartony, oplocení, zateplení,
malířské, bourací a výkopové práce
stěhování, vyklízení
604 690 317

Příprava na přijímací zkoušky

na 4, 6 a 8letá gymnázia a ostatní střední školy s maturitou
Výhra
požada dně dle
vků CE
R MAT

Jazykové kurzy
pro každého
Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice:
9., 11., 17., 19.9. 2019 vždy 17-19h

Soukromé lekce
nejúčinnější forma
přípravy
s ohledem na
individuální
potřeby dítěte

Skupinové lekce
pro 3 - 8 žáků, výuka
všech oblastí, nácvik
vyplňování testů,
zaměření na
problematické okruhy

Zkoušky „NANEČISTO“

14. 12. 2019
18. 1. 2020
7. 3. 2020
21. 3. 2020

KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI
ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA,
FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA,
DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

V loňském roce víc než 90% úspěšnost přijetí našich studentů!
Naše učebny se nacházejí jen 500 metrů od 2. stupně újezdské ZŠ.

www.prijimackyujezd.cz

Pronájem prostor
pro skladování
Městská část Praha 21 nabízí od května 2019
k pronájmu prostory vhodné pro skladování
nebo kancelář v 1. PP panel. domu čp. 1627
o výměře 59 m2. V případě skladování potravin je třeba počítat s tím, že rozvody ÚT
a sousedící kotelna trvale prostor temperují. Nájemce musí umožnit přístup k rozvodům
vody a k uzávěru stoupačky ÚT výboru SV 1627.
Roční nájemné 53.100,- Kč, hrazené předem
ve čtvrtletních splátkách ve výši 13.275,- Kč
+ energie a služby.
Více informací:
Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982
e-mail: jaroslava.bendova@praha21.cz

prijimacky_cermat

tel.: 733 392 675 www.deltaschool.cz
DELTASCHOOL@LTITEK.COM

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

Školáci sobě

Jedním z hlavních poslání sociálních pracovníků s mládeží
je vnímat, jaké problémy tíží mysl dospívajících, s jakými
situacemi se v životě setkávají a co aktuálně řeší. V Újezdě
se mladiství mohou o takových věcech poradit s terénními
sociálními pracovníky z organizace Neposeda, se kterými
se mohou pravidelně setkat na místech, kde sami tráví
svůj volný čas - například v areálu skateparku, v okolí školy
nebo na lesních odpočívadlech.
Nejčastějším tématem v našich terénních kontaktech bývá škola. S dospívajícími se bavíme o prospěchu, vztazích
ve třídě, konfliktech s učiteli, jejich plánech do budoucna
a o všem, co se školním prostředím souvisí.
V loňském roce jsme se čím dál častěji setkávali s frustrací
starších žáků místní ZŠ, kteří měli pocit, že jejich podněty
nikdo nebere vážně, že nejsou vnímáni jako kompetentní
a není s nimi veden opravdový dialog. Nechceme debatovat o tom, jaké důvody k těmto emocím vedly nebo do
jaké míry si za takový přístup můžou sami žáci; chceme
ale využít tento prostor k tomu, abychom popsali, jak jsme
k problému přistoupili z naší pozice.
Po dohodě se školní psycholožkou Lenkou Coufalovou
a bývalou ředitelkou školy Alenou Sochůrkovou jsme rozpracovali návrh projektu a vytipovali dvě třídy, se kterými
bychom se do něj pustili. Loni v říjnu jsme se pak s těmito
třídami (7.A a 8.B) sešli a nabídli jim příležitost - přijďte
s nápadem, co ve škole zlepšit nebo změnit, a vlastními silami udělejte maximum pro to, abyste danou věc dovedli
k realizaci. Chtěli jsme tak žákům dát možnost, aby učitelům, vedení školy a ostatním spolužákům ukázali, že pokud opravdu chtějí, dokážou být velmi schopní a na tom,
co se ve škole děje, jim záleží.
Se třídami jsme se pak setkávali pravidelně jednou za
měsíc v průběhu celého školního roku. Začali jsme shromažďováním nápadů, debatováním nad tím, co je v silách
žáků, co má smysl pro celou školu, a postupně jsme se
propracovali k jednotlivým krokům realizace. Pracovníci
z Neposedy v projektu fungovali pouze jako moderátoři žákům jsme nabídli podporu, snažili jsme se nasměrovat
jejich práci tak, aby měla jasný směr, mírnili jsme případné neshody a hledali kompromis.
Třída 8.B si vytyčila poměrně velký, zato ale hmatatelný
cíl - rozhodla se sama zorganizovat sportovní den pro celý
2. stupeň. Čekalo ji dost práce, od domluvy s vedením školy přes organizaci a plánování všech sportovních i nesportovních aktivit, oslovování sponzorů a shánění vybavení
po tvorbu letáku a propagace.
Sedmáci se rozhodli pro vyvolání debaty o potravinových
automatech ve škole a o iniciativu pro změnu školního
zvonění. Připravili letáky, petiční archy, sepsali dopisy
s popisem jejich nápadů pro vedení, provedli anketu a poté uspořádali podpisovou akci, aby zjistili, zda mají jejich
nápady podporu mezi spolužáky.
Obě třídy tak své projekty dovedly k cíli. Zejména sportovní den byl úspěšný, za což jsme vděční i podpoře MČ
Praha 21, která nám poskytla finanční příspěvek v rámci dotačního řízení pro podporu volnočasových aktivit.
Oproti běžným školním sportovním akcím si žáci připravili
několik zábavných aktivit i pro nesportovce, přidali jsme
také turnaj ve stolním fotbálku a vodní bitvu.
Práci žáků obou tříd jsme odměnili podle jejich vlastního
výběru - sedmákům jsme pomohli uspořádat přespávání ve škole se sportovními hrami, osmákům jsme zařídili
vstupenky do kina.
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Náš dík patří mimo jiné taky třídním učitelům 7.A a 8.B, paní Coufalové a dalším pracovníkům školy, kteří nás v projektu veskrze podpořili a ukázali žákům, že pokud táhnou
za jeden provaz a jsou ochotní něčemu věnovat svůj čas
a úsilí, dostanou ve škole jak prostor, tak podporu.
Karolína Matochová,
sociální pracovnice programu Autobus

Kouzelná květina

V týdnu před vysvědčením odehrála 3.E muzikál Kouzelná
květina. Premiéra byla určena rodičům, prarodičům, sourozencům a veřejnosti. Třídní učitelka Vendula Tustová
je autorkou textů, hudby a choreografie, kterou doladila během generálních zkoušek s „třídními tanečnicemi“.
Možnost vyzkoušet si celé přestavení před zaplněným divadelním sálem měli malí umělci třikrát, a to před dětmi
z 1.-3. tříd.
Slovo mluvené, pěvecká sóla, duety, různé druhy tance
(balet, step, streetdance, scénický tanec, pochod), dobrosrdečnou Marušku, zamilovaného prince Štěpána, rady udílející královnu Izabelu, do sebe zahleděnou kněžnu
Xenii, tančící vědmu, smrt a čarodějnici, stepující kuchtíky,
veselé služky a dvorní dámy, čtyřrukého pána skal, komoří, velvyslance, otroky, pochodující vojáky a dvorního šaška
- to vše bylo možné zhlédnout během sedmdesátiminutového děje. Obdivuhodné bylo, jakým způsobem si děti
samy ohlídaly jednotlivé na sebe navazující výstupy a s přehledem zvládly situace, které se občas stávají i divadelním
profesionálům. Paní učitelka vše režírovala od kláves a zasahovala pouze v případě nastavení hlasitosti mikrofonu.
Po závěrečných slovech písně Poslední zvonění „každý pád
nám dává sílu jít dál“ aplaudoval ve stoje celý sál. Paní učitelce předala paní ředitelka Alena Sochůrková květinu, děti
dostaly odměnu sladkou a věcnou (tašku a reflexní proužek
s logem školní sovičky). Slova poděkování za vedení třídy
a nastudování muzikálu a nádherný puget rudých růží věnoval paní učitelce za rodiče Jan Jackanič. Poděkování patří
Terezce Černé, žákyni 8.A, za výtvarné zpracování bílé růže,
která je v muzikálu kouzelnou květinou věčného života.
Eva Danielová

Harmonogram
školního roku
2019/2020

PODZIMNÍ PRÁZDNINY: úterý 29. října a středa 30. října 2019
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY: pátek 31. ledna 2020
JARNÍ PRÁZDNINY: pondělí 24. února až neděle 1. března 2020

Babycentrum
V zahradě slaví 15 let

Říká se, že jak čas letí, je nejvíce poznat na dětech. A skutečně, děti, které v našem babycentru v roce 2005 začínaly, jsou již na středních či vysokých školách. Ony se
změnily, a i když i my se snažíme zlepšovat a vyvíjet, to
podstatné se nemění. Nikdy jsme se nesnažili být něčím
výjimeční, naším hlavním cílem bylo a je, aby u nás dětem
bylo dobře, aby získávaly samostatnost a zároveň se učily
spolupráci, aby se zajímaly o sebe i své okolí a byly šťastny
ony i jejich rodiče. Zapojujeme se do projektů, které nám
dávají smysl jako Zdravá abeceda, Celé Česko čte dětem,
jsme školka spolupracující s Mensou. O letních prázdninách každoročně v Újezdě pořádáme příměstské tábory,
letos jsme uspořádali 15 táborů pro děti od 2 do 15 let!
Jako každý rok přicházíme i letos s některými novinkami.
V dnešní uspěchané a přetechnizované době si všichni
uvědomujeme význam a hodnotu přírody a kontaktu s ní.
Více se zajímáme o zdravý životní styl pro naši fyzickou i
psychickou pohodu. A právě lásku k přírodě, její ochranu,
vztah k pohybu i zájem o kvalitnější stravu chceme formou
různých aktivit a her probouzet i v našich dětech. Pořídili
jsme nové zvířecí kamarády, o které se děti budou starat,
vlastní malou zahrádku na zeleninku, bylinky a kytičky.
Naučíme se zdravit slunce a další cviky z dětské jógy, budeme podnikat více výletů, sportovní hry, při výtvarných
aktivitách budeme používat přírodní materiály. Naučíme
se třídit a zpracovávat odpad, zapojíme se do soutěží s
ekologickou tématikou. V říjnu začínají odpolední kroužky,
letos např. angličtina pro nejmenší, Věda je hra, Logopedie hrou, Milujeme zvířátka, Hrajeme divadlo a další.
Těšíme se na nový školní rok a věříme, že bude plný zážitků, radosti a poznání i pro naše děti. Děkujeme všem
rodičům, kteří do nás vložili a vkládají svou důvěru i našim
skvělým „tetám“, jejichž láska a zaujetí pro svou práci pomáhají dětem překonat někdy náročný přechod z rodiny
do dětského kolektivu. Za tým babycentra V zahradě
Lucie Jirsová,
Blanka Hudečková

INZERCE

ČEŠTINA PRO CIZINCE
pro děti i dospělé

efektivní výuka se zkušenou lektorkou
Újezd nad Lesy a okolí

+420 774 604 421
e-mail: cestinapraha9@email.cz
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INZERCE

KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL PRAHA

vás srdečně zve
na tradiční sraz historických vozidel
konaný v sobotu 21. září 2019 od 10 hodin
Újezd nad Lesy (Praha 21)
za benzinovou pumpou OMV

BOHATÝ PROGRAM

přehlídka historických vozidel
spanilá jízda | soutěže pro děti
živá hudba | občerstvení
Pro děti jsou připraveny
oblíbené koláče a limonáda zdarma

MÍSTNÍ ORGANIZACE ÚJEZD NAD LESY
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SPOLKY

Když je kůň parťákem

Náš jezdecký spolek se odlišuje od klasických stájí v mnoha
směrech. Primárně ve způsobu práce s koníky a tím, jak děti
trénujeme. Učíme je k úctě ke zvířeti, snažíme se mezi dětmi
a koňmi vytvořit vztah partnerský. Nechceme, aby naši žáci
brali koně jako sportovní náčiní sloužící k uspokojení potřeb
či sportovních ambicí. Výuka je založená na práci ze země,

snažíme se s koňmi mluvit jejich řečí a rozumět jim.
I nejmenší jezdci si umí svého poníka vyčistit, nasedlat.
Dost často u nás končí koně psychicky či fyzicky týraní, mající s lidmi špatné zkušenosti. O to je naše práce
smysluplnější, když se takový kůň stane spolehlivým
parťákem i méně zkušenému jezdci. K této filosofii
patří tzv. bezudidlové jezdectví, v jehož asociaci jsme
registrovaní. Sama jsem certifikovaná rozhodčí pro
bezudidlové závody. Již dlouhé roky se snažíme zdokonalovat sebe i naše členy v jezdectví, kdy kůň není
omezen udidlem - železnou tyčkou v hubě - a jinými
ovládacími prvky založenými dost často na bolesti koně
či jiném diskomfortu. Již nejmladší jezdci se učí jezdit
pouze s pomocí lana kolem krku, bezudidlové uzdečky
či jiných metod. V tento moment víte, že kůň je s vámi
rád a respektuje vaše jezdecké požadavky dobrovolně,
nikoliv pod tlakem a strachem z bolesti či trestu. Jsem
moc pyšná, že je mezi námi slečna Kačka Pavlišáková,
se svým koněm Akičitou. Její jezdecká bezudidlová práce je známá již po celé republice. V minulosti se zúčastnila ME v bezudidlovém jezdectví v Polsku, kam se
i letos chystá. Budeme jí moc držet palce !
Úspěchy slaví i další děti a členové. V červnu jsme se jako každý rok zúčastnili s dětmi závodů pořádaných MČ
Dolní Počernice. Z našeho klubu startovalo 15 jezdců.
Od úplných malých začátečnic na malých ponících až
po zdatnější slečny. Mašličky a odměny jsme si odvezli
z každé disciplíny, radost rodičů i dětí byla veliká. Další
vetší akcí byl dvoudenní seriál závodů pořádaný přímo naší Minifarmičkou. Dva dny za sebou závodili naši
členové v drezuře v kostýmech, tak i v parkuru a trailu. Sponzorem akce se stal mimo jiné Decathlon, fotky
z naší akce jsou k nahlédnutí na jejich FB Decathlon
Černý Most. Akce takového rozsahu by nikdy nešla
uspořádat bez velkého nezištného nasazení, pomoci
a nadšení našich dospělých jezdců a jejich blízkých. Během jezdecké sezony se naši jezdci zúčastnili i dalších
závodů, kde úspěšně reprezentovali domovskou stáj.
Jsme na naše jezdce velice hrdí, tréninkové podmínky
nemáme bohužel zdaleka ideální, a proto každý, byť
malý úspěch, velice prožíváme.
Vyvrcholením celoroční práce jsou naše tábory. Každý rok musíme přidávat další akce a turnusy, aby se
dostalo na všechny malé i velké koňáky, toužící po
přátelství s koněm. Letos máme za sebou příměstský
tábor pro menší děti a 4 turnusy jezdeckého kempu.
Toto léto jsme odjeli s koňmi do Jizerských hor, aby
se i oni zrekreovali a nabrali síly na další školní rok.
Kempy jsou pro starší jezdce i dospělé koňáky. Součástí programu je lukotřelba z koně, ježdění bez sedla, parkur, nebojíme se ani rytířské bitvy nebo se jen
touláme (spíše bloudíme) po horách. Koně i děti milují
plavení v řece.
Akcí je celoročně více, včetně těch pro širokou veřejnost. Děláme i přednášky s cestovatelsko-koňskou
tématikou, jízdu sv. Huberta. Velký úspěch měla mikulášská ohňová show. Zde si děti se svými koňmi secvičily vystoupení s ohňovými loučemi a vějíři. Bohužel
tyto akce jsou pro letošek omezeny z finančních důvodů. Děkujeme rodičům a našim členům za velikou
oddanost a loajalitu.
Petra Chrástová,
Minifarmička
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Zahrádka v září

Léto přechází do podzimu, někdy i s ranními mlhami, ale
i krásnými slunečními dny. Již v září bychom měli mít vytipovaná místa pro umístění krmítek pro ptactvo. Ptačí napajedla ještě jednou vyčistíme a dbáme na to, aby byla stále
plná vody
Začínáme se sklizní ovoce, zeleniny a pomalu připravujeme
zahradu na zimu. Některé okrasné keře jsou na podzim obsypány krásně zbarvenými plody ve většině případů jedovatými. Varujme hlavně děti, aby plody nejedly ani netrhaly.
Jedná se zejména o plody břečťanu, lýkovce, dřišťálu obecného, pustorylu = jasmín, brslenu a štědřence.
Zeleninová zahrada: pokud jsme nezaštípli vrcholky rostlin
rajčat, neprodleně tak uděláme. Malé plody nedozrají, sama
nechávám pět plodenství nad sebou. Celer vyžaduje nejvíce
vody, nejvíc roste, zásadně neotrháváme spodní listy.
K podzimními setí je toho málo, ale pokud nám rostlinky vyrostou, prodlouží nám sklizeň zeleniny. Hlávkový salát – ozimý by se měl vysévat od 1. do 10. září, odrůdy Humil a Altenburský nebo celoroční, semenáčky zůstávají na záhoně až
do výsadby, proto vyséváme na volný chráněný záhon řídce
a především rovnoměrně v množství na 1m2 1g osiva. Ředkvičky – vyséváme do volného pařeniště, pokud zasejeme na
záhon do poloviny září a půda je lehká humózní, dozraje do
podzimu. Pozor na druhy určené pro podzimní výsev. Polníček – kozlíček – nejpozději vyséváme do půli září pro jarní
sklizeň. Petrželka naťová + pažitka, vyséváme začátkem září
do květináčů, před mrazíky pak uklidíme do skleníků, pařníků či domů a máme čerstvé po celou zimu.
Uprázdněné záhony nenecháváme prázdné. Většina zahrádkářů má nedostatek kvalitního hnoje či kompostu, plnohodnotná náhrada je zelené hnojení (častěji také zelený
hnůj). Zarýváme biomasu z rostlin vysetých k tomuto účelu
s krátkou vegetační dobou, bohatým kořenovým systémem
a velkým množstvím zelené nadzemní části. Rostliny vhodné pro zelené hnojení jsou: svazenka vratičolistá, řepka,
hořčice, peluška jarní, bob obecný, vikev setá. Pokud nám
narostlo zelené hnojení a nastala doba rytí, plodiny posekáme, nejlepší je použít strunovou sekačku, křovinořez, ideální
je mulčovací stroj. Nerozsekané plodiny by se nám špatně
zarývaly, hlavně nám nesmí po rytí zůstat na povrchu.
Ovocná zahrada: sklizené jádroviny ukládáme na lísky nejlépe v jedné vrstvě. Spadané ovoce nenecháváme dlouho
pod stromy, kazící se plody dáváme do jámy a zasypáváme
prachovým páleným vápnem a zemí. Tato likvidace je velmi
jednoduchá, a přesto vidíme tolik zkažených plodů pohozených v lese, na polích a volných plochách. Záhony s jahodníkem okopeme, vyplejeme, odstraníme odplozené části
a suché listy, přihnojíme a zalijeme. Tím si zajistíme úrodu
pro příští rok. Rakytník řešetlákový, velký zdroj vitamínů,
musíme sklízet v první polovině září, později klesne obsah
cenných látek až o 40 %.
Okrasná zahrada: odstraníme odkvetlé letničky. Gladioly postupně, jak odkvétají, vyrýváme ze země, odstraňujeme brut – malé hlízky, nadzemní část odřízneme asi 10 cm
nad hlízou a dáme do suché větrané místnosti, kde dobře
oschnou. Vysazujeme cibuloviny, ale babí léto není ta správná doba, musíme si počkat na chladnější počasí, někdy až na
říjen, v listopadu je již chladno. Základní pravidlo je, že sázíme do hloubky dvojnásobné výšky cibule, když nasadíme
hlouběji, vyrostou nám jenom listy. Listopadky pravidelně
zavlažujeme, pokud trpí nedostatkem vody, nedočkáme se
květů. Zaléváme pouze ke kořenům.
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Pokojové rostliny, kaktusy, sukulenty, které letníme venku,
před příchodem teplot blížící se nule odneseme do bezpečí.
S nižšími teplotami snížíme zálivku. Do poloviny září máme
čas na přesazování pokojovek. Vše při přenášení důkladně
prohlédneme, abychom si nezanesli domů nebo do zimních
zahrad škůdce.
Nezapomeňte na naši tradiční podzimní výstavu a přijďte!
Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Praha 21 - ÚJEZD NAD LESY

VÝSTAVA 2019
OVOCE A ZELENINA
srdečně zveme na tradiční podzimní výstavu.
Těšíme a spoléháme se.

Příjem exponátů ve čtvrtek 3. 10. od 14 – 17 hod.

Každý je vítán

Výstava se koná v prostorách
klubového „areálu snů“ – Staroújezdská 495,
150 m od křižovatky směrem na Koloděje.

PROGRAM:
pátek 4. 10.

8 – 13 hod. pro děti ze škol
od 13 – 17 hod. pro veřejnost

sobota 5. 10.

od 8 – 16 hod.
po 16. hod. – výdej exponátů

ZŠ A MŠ z ÚJEZDA
KAŽDOROČNĚ OBOHACUJÍ NAŠI VÝSTAVU
O PŘEKRÁSNOU PREZENTACI DĚTSKÝCH PRACÍ.
LETOŠNÍ HORKÉ TÉMA JE:

„ Voda v zahradě “


.

MOŠTOVÁNÍ JABLEK
od 14. září 2019 do odvolání
každou sobotu od 8 do 11 hodin.
V areálu zahrádkářů
Staroújezdská 495
150 m od křižovatky
směrem na Koloděje
Kontakt pro zájemce:
Ing. Dvořák,
tel. 281 971 928,
737 434 226
UPOZORNĚNÍ

Jablka o průměru nad 8 cm
prosím rozkrojte, drtič je
nepojme.

Dovolená 2020
Koncem června jsme se vrátili (skupina 34 osob) z dovolené v chorvatském Biogradu na Moru, kde někteří z nás byli už po čtvrté. Nám se
tam totiž moc líbí. Pěkné ubytování
v apartmánových domech pár metrů
od pláže (drobné kamínky a veškerý
servis – sprchy, převlékárny, stánky
s občerstvením, zmrzlinou, půjčovna
lehátek, WC) v klidné části jinak rušného města se spoustou obchodů

a kaváren. Jídla je dost i pro největší
jedlíky a je to dobrá česká kuchyně.
Jedním z největších kladů je doprava.
Luxusní autobus vás odveze od Lidlu
a zase vás tam vrátí. Zájezd je desetidenní + dva dny na cestu. To vše
za necelých 9 tisíc Kč.
Abychom se už teď mohli těšit na
příští léto, je třeba urychleně zamluvit ubytování. Jinak nemáme šanci.
O služby CK WES Nový Jičín, se kterou

KAS spolupracuje, je obrovský zájem.
A pokud si teď říkáte: „kdo ví, co bude za rok“, zkuste to říci jinak: „Když
budu v pořádku, mohl (mohla, mohli)
bychom jet“. Přihlašte se u: I. Krajzingrová, tel. 246 08 22 47 nebo A. Vlková, tel. 28 19 72 390. Rády vám poskytneme veškeré informace. Termín
pro rok 2020 je 2. polovina června –
bude upřesněn.
Irena Krajzingrová

Za krásami východních Čech
První zastávkou jarního výletu SPCCH bylo Muzeu betlémů
v Třebechovicích. Je jich tu přes 300. Chloubou je pohyblivý
Třebechovický betlém, jeden z největších na světě, unikátní dílo lidových umělců Josefa Probošta, Josefa Kapucína
a Josefa Frimla. Znázorňuje celý život Ježíše, od zvěstování Panny Marie, přes narození až k ukřižování, uložení do
hrobu, vzkříšení a vstoupení na nebesa. Všude kolem se
pohybují 15 cm vysoké dřevěné figurky lidí a domácích
zvířat, kteří pracují, odpočívají a baví se. Betlém byl vytvořen před více než sto lety a v r.1999 byl prohlášen Národní kulturní památkou. Nemohli jsme se od něj odtrhnout,
ale čekaly nás Častolovice. Pohádkově nádherný zámek,
jehož dějiny sahají do 13. stol. Majitelé se střídali, připomeňme si aspoň Jiřího z Poděbrad. Zámek roku 1684 zakoupili Šternberkové a s výjimkou let 1948-1992 ho vlastní
dodnes. Obdivovali jsme rozsáhlou sbírku zbraní a obrazů,
jejíž součástí je série portrétů českých králů, i rytířský sál
s malovaným renesančním kazetovým stropem se scénami ze Starého zákona, který je jedním z největších v zemi.
Ve zbývajícím čase jsme se prošli aspoň částí anglického

Senioři v Jizerkách

Začátkem června odjelo 40 členů SPCCH na rekondiční
pobyt do hotelu Příchovice v Kořenově. Počasí nám
přálo, bylo slunečno a přitom trochu pofukovalo, prostě
ideální na vycházky. Ubytování bylo víc než pěkné,
strava k nesnědení, personál vstřícný a ochotný, krásný
bazén a program pestrý. Dvě školené cvičitelky ladily
den rozcvičkou s těmi, kdo mohli, dopoledne vedly jógu
pro kardiaky, část účastníků cvičila na židlích, další na
podložkách, v době volna někdo využíval bazén k plavání,
jiní ke cvičení ve vodě a paní doktorka svědomitě hlídala
zdravíčko všech. Pohybu bylo opravdu hodně. Hned druhý
den ochotná paní recepční povyprávěla o Kořenově,
jeho historii, okolí a zajímavostech. Jejího vyprávění bylo
využito k vycházkám. Poznávali jsme nejen okolí, ale
i Tesařovskou kapli, některé řopíky, rozhlednu Štěpánka
na vrchu Hvězda i Maják a Muzeum Járy Cimrmana
v Příchovicích, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, nádraží a muzeum zubačky v Kořenově a Harrachov
celý. Každý večer jsme se sešli, probrali uplynulý den
a vyslechli si tematickou přednášku – třeba o prospěšnosti
cvičení ve stáří, ochraně před klíšťaty, o stárnutí vůbec,
chůzi s holemi. Každý z účastníků absolvoval krátký
trénink paměti. Poslední večer byl již tradičně zábavný,
s pohoštěním, zpěvem a tombolou. Prostě vše bylo
prima. Velký dík Janě, Evě, Marcele a Růžence za dobře
zorganizovaný a hezky prožitý týden, věříme, že nebyl
poslední. Za účastníky pobytu
Eva Štrasmajrová

parku, potěšili se u zvířátek v malé ZOO a jeli dál. Na okraji
Kostelce nad Orlicí stojí významná klasicistní stavba, Nový Zámek. Byla postavena v letech 1829-1833 pro hraběcí
rodinu Kinských. Nyní patří již páté generaci této rodiny.
Absolvovali jsme okruh „ Život v biedermeieru“, prošli se
nádherným parkem a jeli dál. Zbývalo nám navštívit jednu
z nejkrásnějších renesančních staveb u nás, klenot východních Čech, malebný zámek Doudleby nad Orlicí. Dal jej vystavět v letech 1585-1590 Mikuláš starší z Bubna na místě
původní gotické tvrze. Expozice je vyplněna dobovým nábytkem od renesance po 19. stol. Zámek je 420 let (mimo
r. 1949-1993) ve vlastnictví jediného rodu, Bubna z Litic.
Domů jsme se vraceli trochu unaveni z přemíry dojmů
a informací, ale s vědomím, že jsme prožili krásný den.
Ten zájezd byl úžasný a díky všem, kdo se podíleli na jeho
realizaci.
Irena Krajzingrová

Pozn. šéfredaktora – V ÚZ č. 7-8/2019 omylem pod tímto titulkem vyšel jiný text. Autorce se omlouvám a chybu napravuji.

PREVENCE PŘEPADENÍ
Pracovníci oddělení prevence Městské policie hl. m.
Prahy
nás poučí, jak se chovat a své rady doprovodí
instruktážními filmy. Cílem programu je předat
vhodnou a srozumitelnou formou občanům,
seniorům a ZTP informace zaměřené na ochranu
života a zdraví před násilnou kriminalitou.
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 3. října 2019
v 16 hodin v sále Masarykovy ZŠ – budova v parku.
Srdečně zveme všechny zájemce. Každý účastník
obdrží zdarma osobní alarm s pohybovým čidlem.
Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě n. L.
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI v Újezdě nad Lesy

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ

v bazénu Wellness Kossuth
ÚTERÝ - PLAVÁNÍ od 8. 10. (skončí 10. 12. 2019) – 10 x
PÁTEK - PLAVÁNÍ A CVIČENÍ od 11. 10. (skončí 13. 12. 2019) – 10x
Zájemci o bazén hlaste se u paní Marie Tomaidesové
tel.775 377 769, e-mail: marytomaides@seznam.cz
Tato akce je finančně podpořena z grantového systému
MČ Praha 21.
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Veteráni v Újezdě

Počasí se předposlední sobotu v červenci vydařilo, stejně jako II. Veterán party pořádané Svoboda Traktor
klubem a spolkem Vamos 66. Na 13. hodinu k nám přijeli i někteří veteráni z Klánovic, kde od rána probíhal
Memoriál Rudolfa Utěšila. Nebylo jich moc, ale bylo se
na co koukat. Ale to nebyl náš hlavní program, tím byla
odpolední beseda s legendami Újezda. Té se zúčastnili
malíř František Kollman a motocyklové celebrity Jiří Císař a Petr Kovář.
Povídání bylo poutavé, hlavně z oblasti motocyklů a
motocyklových závodů.
Před padesáti lety přistávalo Apollo 11 na Měsíci a tak
jsme se těšili na povídání s dalším Újezďákem Oldřichem Pelčákem, kosmonautem – kandidátem na let do
kosmu. Bohužel bez omluvy nedorazil. Velká škoda, na
povídání a s dotazy na vesmírné téma dorazilo docela dost lidí. Oldřich Pelčák s Vladimírem Remkem byli
jediní dva Čechoslováci, kteří absolvovali výcvik pro let
do vesmíru. Tak snad jindy. Mezitím se opékaly vuřty a
podával se výborný hovězí gulášek.
Večer začala svoji produkci kapela Ambrožband, hrající
převážně převzaté písničky od známých autorů, a to s
novou posilou - hráčkou na violu a zpěvačkou Anetou
Essi. Hráli i na přání a hráli skvěle, jako vždy. A zase mu-

sím napsat, že „bohužel“ pro málo posluchačů. Tohle
asi v Kollmace „netáhne“, i když při slušné propagaci
nevím proč. Třeba je to místem, Kollmanka je hlavně
galerie a penzion. Takže, tady už ne. Na dobrý hudební
zážitek s kapelou Ambrožband přijďte 14. 9. na multifunkční hřiště za školou v Újezdě, kde vystoupí v rámci
akce „Zažij město jinak“. Na závěr chci poděkovat městské části Prahy 21 za finanční podporu na tuto akci.
Jaroslav Zajpt,
Vamos 66

Klánovická spojka bude podle EIA
Mezi Klánovicemi a Šestajovicemi je
jako přivaděč k dálnici D11 plánována pro naši obec velmi významná nová silnice, označovaná jako Klánovická spojka. Má mít délku 2,5 km a na
dálnici se má napojovat mimoúrovňovou křižovatkou Beranka u Hummer centra. Hlavním přínosem má
být umožnění výstavby mezi Horními
Počernicemi a Klánovicemi. Předpokládá se, že zde bude jezdit zhruba
8 tisíc vozidel denně.
Po oznámení záměru vybudování Klá-

novické spojky jsme podali připomínky, obáváme se totiž nárůstu dopravy Újezdem. Požadovali jsme proto
vypracování posudku vlivu na životní
prostředí (EIA) se zahrnutím oblasti
Újezda a stanovení dopravních toků,
a to i v souvislosti s obchvatem I/12.
Následně byl 5. 8. vydán Závěr zjišťovacího řízení s tím, že Klánovická
spojka má významný vliv na životní
prostředí a bude dále posouzena
podle zákona (EIA). Oznamovatel má
předložit k projednání dokumentaci,

Nový posudek na alej
Jako účastník řízení na kácení 33 topolů oddělujících školu od hlavní silnice slýchá spolek Újezdský STROM často otázku, kdy bude otevřena zastávka. Již 5. 3. jsem ve
facebookové skupině MČ po oznámení údržby stromů
v okolí zastávky napsal: „Údržbu zeleně vítám a chválím!“
Zastávka tedy nemusela být zavřena vůbec. Bohužel, MČ
se později rozhodla údržbu neprovést a usiluje místo toho o kácení celého stromořadí, aniž by měla spolehlivý
posudek provedený ve vegetačním období.
Běží správní řízení a jen postupně jsou v něm doplňovány
řádné podklady. Řízeni se tím prodlužuje. Vzhledem k tomu, že MČ požadovaný posudek dosud nezadala, nechal
spolek posudek pro MČ vypracovat sám. Stromy v polovině června posoudila renomovaná firma Safe Trees s ohledem na provozní bezpečnost a požadavky školy. Posudek
má kulaté razítko a znaleckou doložku. Je součástí řízení,
má jej tedy k dispozici MČ a je též přístupný na stránkách
spolku.
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ve které má mimo jiné: „Dopracovat
dopravní model. Rozšířit území, pro
které je model zpracován, a v modelu zohlednit realizaci plánovaných
dopravních staveb v okolí. Zpracovat
dopravní model i pro dlouhodobější
výhled než je rok 2022.“
Jsme rádi, že byly naše připomínky
vzaty v potaz a že bude posouzen
i vliv na Újezd, a to i po dostavbě obchvatu I/12! Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život
Vladimír Klepetko

Posudek ukazuje hlavní problém řízení, kterým je záměr
MČ kácet mnoho stromů zdravých a plně funkčních místo
řádného odstranění několika stromů suchých. Dosud chyběl i plán údržby a náhradní výsadby, škola byla vynechána, nebyly dostatečně zváženy dopady. Do spisu teprve
spolek přiložil kromě relevantního posudku též vyjádření
Školního sportovního klubu Masarykovy základní školy.
Většina topolů podél atletického hřiště jsou například
podle posudku vitální mladé dospělé stromy v dobrém
zdravotním stavu, se stabilitou bez symptomů narušení
statických poměrů. Zejména s ohledem na potřeby školy
je žádoucí zachovat zelený izolační pás a nahrazovat stromy postupně, nikoli naráz.
Pokud jde o rychlé otevření zastávky i řešení celého stromořadí, doporučujeme řídit se doporučením spolehlivého znaleckého posudku a nevyvolávat místo toho vlny
strachu a zloby jak proti stromům, tak proti účastníkům
řízení. Za spolek Újezdský STROM
Michael Hartman,
Zita Kazdová

SPORT

Hvězdné posily
FK Újezd nad Lesy pořádně nabíjí kádr. Nováčka Pražská
teplárenská přeboru posílila hodně známá bratrská
dvojice: Lukáš a David Jarolímové. Bývalý reprezentant
David Jarolím (40) řadu let válel v bundeslize, kde byl
oporou Hamburku (kromě toho byl hráčem Bayernu
a Norimberku). Lukáš Jarolím (43) působil ve Slavii či
Příbrami, ale zakopal si také ve Francii, Německu i Itálii.
„Čím víc takových hráčů bude v přeboru, tak to bude
lepší a lepší,“ okomentoval příchod známých hráčů trenér Josef Šimek.
Co jste si říkal, když jste poprvé zaslechl, jaké posily
váš tým získal?
Že to jsou hodně zajímavá jména pro soutěž, jakou je
pražský přebor.
Při pohledu na to, kolik toho mají oba Jarolímové odkopáno a v jakých klubech, by vás už tohle mělo uklidnit,
že přichází velká kvalita, ne?
Určitě toho oba hráči dokázali v kariéře moc. O tom není
třeba diskutovat. Pro fanoušky je to samozřejmě super
zpráva, já bych jen chtěl, aby se oba zvládali zapojit do
tréninkového procesu s naším týmem. Lukáš Jarolím kromě hraní trénoval v divizi, David Jarolím pak dokonce třetiligový Radotín.
Pro fanoušky budou tahle jména tahákem, že?
Bylo by skvělé, kdyby tomu tak bylo. Je velký rozdíl, když k
zápasu nastupujete před stovkou fanoušků, nebo jsou jich
třeba tři stovky. Každý fanoušek, který se přijde podívat,
bude ohromné plus. Věřím, že se na ně lidé přijdou podívat.

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ ÚJEZD
kolo datum čas
zápas
4.
1. 9. 17:00 Újezd nad Lesy-Podolí
5.
7. 9. 17:00 Přední Kopanina-Újezd nad Lesy
6.
15. 9. 16:30 Újezd nad Lesy-Královice
7.
21. 9. 10:30 Hostivař-Újezd nad Lesy
8.
29. 9. 16:00 Újezd nad Lesy-Radotín
9.
6. 10. 16:00 Dukla Jižní město-Újezd nad Lesy

hřiště
doma
venku
doma
venku
doma
venku

David Jarolím

Na sociálních sítích už fanoušci diskutují, zda s Jaromírem Blažkem v brance a duem bratří Jarolímů nebude Újezd útočit na špičku tabulky. Co vy na to?
V takových soudech jsem hodně opatrný. Vím, jaké je to
hrát v tomhle věku a přebor je soutěží, která nejde hrát
bez tréninku. Takže na nějaké prognózy je brzy. Ale když
jsem se dozvěděl, že budeme mít takové hráče, tak to byl
super pocit.
Mluvíte o potřebě tréninků, ale třeba brankář Jaromír
Blažek tvrdí, že chodí hlavně na zápasy...
Jarda připravuje mladé gólmany, myslím, že je za celý den
v pohybu dost a dost, takže tam určitě nejde říct, že by
chodil jen do zápasů bez tréninku.
Zmínil jste trenérská angažmá bratří Jarolímů, jejich
otec vedl i národní tým. Co když budou mít na nějaké
věci jiný trenérský názor?
Nejsem ten typ trenéra, který neunese jiný názor. Naopak,
jsem člověk, který poslouchá, co kdo říká. A je možné, že
se ukáže, že někdo má třeba lepší variantu řešení. Tak je
samozřejmě třeba ji využít. Jde přece o to, aby byl úspěšný
Újezd nad Lesy. To musí být cíl nás všech. A pokud se na
náš zápas přijde podívat i trenér Karel Jarolím, tak to bude
super a další zajímavé jméno pro všechny fanoušky.
Původně vyšlo na webu fotbalpraha.cz. Převzato se svolením
autora.

Cvičení TJ Sokol
V pondělí 9. září začíná cvičení
žen pod vedením Líby Maškové
(774 214 317) ve velké tělocvičně
ZŠ Polesná a ve čtvrtek 12. září se
na vás zase těší Iva Kleinhamplová (605 377 716), Jana Holubová
(606 568 262) a Marcela Sechterová (777 200 257). Cvičení probíhají
za finanční podpory MČ Praha 21.
V pátek 13. září začíná cvičení
žáků a žákyň (všeobecná průprava, hry) s Hankou Carbochovou
(723 770 572), Karolínou Plouž-

Lukáš Jarolím

kovou (734 494 757) a Luckou
Vlasákovou (721 744 211) od 17.
do 18. hod. ve velké tělocvičně.
V pondělí 9. září pokračuje
sportovní gymnastika pro dívky
1.-5. třídy pod vedením Hanky
Rosové (777 025 822) a Stáni
Babuškové od 15:30 hod. do
19. hod. v malé tělocvičně.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Přijďte mezi nás!
TJ Sokol Újezd nad Lesy,
odbor Sport pro všechny

Aktivity pro ženy, které v ZŠ Polesná pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:
cvičení ženy (aerobic, pilates, posilování,...)
pondělí 19,30 – 20,30 velká tělocvična
volejbal ženy (pokročilé)
středa 20,00 – 21,00 velká tělocvična
cvičení ženy (aerobic, pilates, kalanetika, posilování...) čtvrtek 20,00 – 21,00 malá tělocvična

René Machálek

Nová sezóna
v Danceportu
Jako každý rok se i letos o prázdninách uskutečnilo soustředění tanečního a pohybového studia
Danceport v Újezdě nad Lesy. Děti se pod vedením našich lektorů naučily mnoha tanečním dovednostem a užily si svoje kamarády.
V září naše tanečníky opět čeká mnoho novinek,
které si taneční studio Danceport připravilo na
sezónu 2019/2020.
Mezi oblíbenými kurzy nebudou chybět taneční
pro mládež, taneční kurzy pro dospělé v mnoha
stupních pokročilosti, cvičení pro ženy, taneční
přípravky pro děti a další. Těší se na vás tým našich lektorů. Za Taneční studio Danceport
Helena Wojdylová
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Medailové žně na Přeboru Prahy

Starší i mladší žactvo mají za sebou
úspěšný konec sezóny, který v červnu
na Děkance vyvrcholil Přeborem Prahy. Nastoupili jsme s velkou touhou
ulovit alespoň nějakou medaili a osobáček. Nikdo by asi nečekal, že těch
medailí bude sedm.
Majda Teplá trať na 1500 m ovládla
způsobem start - cíl a nikdo jejímu
tempu nestačil. Velký boj se odehrál
o 2. místo, do něhož se zapojila naše
Eliška Drábová. Bojovala jak lvice
a doběhla opravdu druhá. Všichni s
napětím očekávali, jak dopadne boj
mezi naším Jakubem Krejčířem a závodníkem SK Jeseniova Hrdličkou. Jakub tentokrát nic neponechal náhodě,
soupeře si ohlídal a s velkým náskokem zvítězil. Moc mile překvapil Honza
Hejsler, který ze sebe vymáčkl všechny
síly a v krásné koncovce urval 3. místo.
Hezky běžel i Honzík Škarda.
Pěkné osobáky si udělali na 300 m
Majda Malátová, Majda Pokorná
a Alex. Musím pochválit i bojovnost
Rózy, která se kvalifikovala do pátečního boje ve skoku dalekém a Evči na
kouli a Martina Kudrnovského na třístovce a kouli.
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Běželi jsme i 1500 m překážek. Po absolvování tréninku s Martinem Olšanem na Dukle, kde všichni „vypadali
slibně“ jsme čekali, co udělá nervozita
startu na přeborech. Po pár metrech
už bylo jasné, že Majda Teplá se do
toho zase pustí. Výsledkem byl opět
přebornický titul a čas, který ji řadí na
druhé místo republikových tabulek.
Chlapců nastoupilo dvacet. Od samého počátku tempo udával náš Jakub
Krejčíř, za nímž v závěsu běžel závodník Sparty a náš Honza Hejsler. Ostatní početné pole se postupně propadalo a nikdo z dalších nechtěl nastoupit jejich tempo. Naši kluci opravdu
překážky šli na jedničku. Kuba opět
přeborníkem a obrovskou bojovností
Honza Hejsler druhý. Kuba se svým
časem dostal na druhé místo republikových tabulek a Honza na čtvrté.
Honzík Škarda běžel rovněž nádherně
a vybojoval skvělé 7. místo. Adam Feix
se toho rovněž nezalekl.
Ostatní opět bojovali jako lvi, skvělý
osobák Majdy Pokorné na 150 metrů,
bojovné výkony Evči Novotné na disku a Martina Kudrnovského na 150 m,
rovněž Rozy ve skoku do dálky.

Na závěr holky a kluci běželi štafetu
4x300m. Žádné ambice jsme neměli, většina před pár minutami běžela
dlouhou trať, ale myslím, že jsme rozhodně ostudu neudělali.
Dařilo se i mladšímu žactvu. Všichni
tři kluci na 60 m se dostali do finále
A nebo C. Štěpán pak ve finále A výkonem 8.70 obsadil krásné 5. místo.
Aničce finále na stejné trati uteklo
pouze o jedno místo. Do finále C se
v pondělí pobojovala i Kačka na 60 m
překážek.
Největší radost nám udělal Adam Ondriáš, který vybojoval na trati 300 m
časem 42.25 druhé místo a v dálce
výkonem 4.90 místo třetí a Honza Machalický, který druhé místo vybojoval
časem 2:27.10 na trati 800 m. Gratulujeme. Velké díky patří Kačce, Lucce
a samozřejmě jejich rodičům, kteří
byli ochotni přijet v neděli pouze na
štafetu, kterou bychom bez nich nepostavili. Zjistili jsme sice nedostatky
na předávkách při štafetách, ale alespoň víme, na čem pracovat, a tím pádem, kde se zlepšovat!
Zuzana Olšanová,
Barbora Plzenská

Na kole do Podolí i do zoo

Pojďte si 7. září udělat cyklovýlet. Itinerář cesty: od pomníku TGM před školou v 9.00 hod. vyjedeme k Hostivařské
přehradě (možné občerstvení), pak přes metro Chodov
a vstupní halu Opatov; Kunratickým lesoparkem (kolem
sekvojového háje), do Podolí (až sem bychom najeli necelých 40 km). Tady se musíme svobodně rozhodnout a třeba
i rozdělit pro cestu zpět. Nejkratší - po náplavce (pod Vyšehradským tunelem) na metro Palackého nám. O něco málo
delší je dojet k metru na Smíchov. A pro silné a nemajetné
pokračovat po vlastích kolech do Karlína a třeba až domů.
Každopádně se na vás budeme těšit a nervózně sledovat
vratké předpovědí počasí.
Letošní Cyklozvonění nejdříve nemělo být, protože ve stejném termínu se koná další akce podporovaná magistrátem, „Zažij město jinak“. A opravdu, vše je jinak, 13. ročník
Cyklozvonění se nakonec koná. Letos ale nepojedeme na
kolech do Karlína, ale za zvířátky do zoo. Všem, kdo tento
den přijedou na kole samostatně nebo s pelotony, nabídne
zoo symbolické vstupné se slevou 75 %, to znamená vstupenku za neuvěřitelných 50 Kč. Tak jako vždy pojedeme „na
pohodu“ a ne na vítězství. Výlet je proto vhodný i pro děti
a méně zdatné cyklisty. Trasa je dlouhá asi 25 km a vede
de facto po rovině. A kdyby bylo úplně nejhůře, je možné
při zpáteční cestě dojet do Libně na nádraží a nechat se
„City Elefantem“ dopravit do Klánovic. Teď už jenom stačí
si poznamenat termín 21. září, promazat šlapky kol a hurá
do zoo za zvířátky. Těším se na vás.

Vezměte kola a pojeďte
s námi za zvířátky
do ZOO Praha
Kde:

Sejdeme se na
multifunkčním
hřišti – Čentická

V kolik: 9:00 – 9:15
Start:

9:15

Kdo:

úplně všichni

Proč:

pro radost

Petr Mach,
Jan Veselý

III. ročník

Nábor do volejbalového
oddílu SK JOKY
Přijímáme děti do volejbalové přípravky ve věku od 7 let a dále děti na doplnění soutěžních družstev.
Přípravka trénuje v Běchovicích ve sportovní hale v Richterově ulici
ve středu od 16:00
a v pátek od 15:00.
Mladší a starší žactvo trénuje v Újezdě
nad Lesy v tělocvičně ZŠ Polesná.

Masarykova ZŠ

Kontakt:
Petr Plzenský,
tel. 732 954 394, 720 953 240
plzenskyp@seznam.cz; www.joky.cz
Činnost sportovního klubu je finančně podporována v rámci grantového systému MČ Praha 21.
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PARTNER POCHODU
Pražská plynárenská, a. s.
KČT, odbor POHODA Praha a Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy pořádají

3. ročník turistického pochodu

Za loupežníkem DRHOLCEM
v neděli 8. 9. 2019

Start:

Újezd. muzeum (Staroklánovická 2300, Praha 21)
Trasa 5 a 11 km: 9:00 - 10:30, trasa 25 km: 7:00 - 10:00, trasa 50 km se startem v 7:00.

Startovné:

ZDARMA – hradí za vás Pražská plynárenská, a. s. jako partner pochodu

Trasy:

5, 11, 25 a 50 km (po naučných stezkách Lesní galerie I. a II., Po stopách středověké
vesnice Hol a dalších zajímavých místech v okolí)

Cíl:

Masarykova ZŠ (Polesná 1690, Praha 21-Újezd nad Lesy)

Odměna:

Každý účastník obdrží v cíli pamětní list, netradiční medaili, pochodovou samolepku a razítko.
Na několika zastaveníčkách na trase 5 km (část z nich i pro delší trasy) budou loupežníci s razítky
a úkoly pro děti. Lze plnit Pohodový trojboj.

Informace:

Trasa 50 km vystartuje v 7:00 na 2 okruhy po 25 km, pro všechny účastníky budou připraveny
odměny a pro vítěze budou další zajímavé ceny, v polovině trasy bude drobné občerstvení.
Před startem pochodu bude možné si prohlédnout výstavu „S námi nezabloudíš!“ o turistickém
značení a časopisu Turista.
V cíli bude připravena ochutnávka salátů s možností jejich hodnocení a další občerstvení. Lze
také podpořit sbírkový projekt Nadač. fondu Českého rozhlasu „Světluška“ zakoupením jejich
předmětů, dále možnost zakoupení suvenýrů pochodu trička,
(
atd.). Pro všechny bude připraven
zajímavý doprovodný program.

11:00 – 17:00

ÚJEZDSKÝ
ÚJEZDSKÝZPRAVODAJ
ZPRAVOD

Kontakt:

Děkujeme:

Ing. Klára Zezulová, mobil: 732 384 543, email: klara.zezulova@post.cz
Ing. Eva Danielová, email: eva.danielova@gopas.cz

Klub ak�vních seniorů
Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu ☺
srdečně zve:

MČ PRAHA 21

INZERCE

Hledám slečnu, paní zkušenou v úklidu do rodinného
domu, nekuřačku, milou, spolehlivou, bezúhonnou,
pracovitou, pečlivou, pro dlouhodobý pravidelný
úklid 2x v týdnu, po, pá od 9-17 hodin v Úvalech
u Prahy. Plat dohodou - Kč/hod. s výplatou 1x měsíčně.
tel. 736 665 046

Prodej PALIVOVÉHO DŘEVA
Stupice
tel.: 728 272 687, 776 834 911
e-mail : pilastupice@email.cz
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1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy.
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Přednáška je pro řádné členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

L

si vás dovo
Dny pln
Atrakce
Autodrom
Nafukovac
Land. Dětsk

2. 25. dubna
odjezd
od LIDL aFlašková,
Blatov v 6:45advokátka,
hod. na zájezd
Mgr.
Renata
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Konoinsolvence,
nemovitosti,
piště - dokumentace,
reprezentační salony,
lovecká chodba,
zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti).
Oběd zajištěn (není v ceně).
602
email:
flaskova@akjp.eu
CenaTel:
280 Kč
pro 962
řádné374,
členy KAS,
ostatní
300 Kč.

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění

a
Nebud

Új
Trvání

O

KOB

T. 775 132 921

FA IN

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
BĚCHOVICE

KOLODĚJE

KLÁNOVICE

2.ročník turnaje
v míčovém
7boji
OJ KOLODĚ
SLAV
JE
TJ

Soutěží dvojice v 7 disciplínách: tenis, nohejbal, volejbal,
stolní tenis, fotbal, basketbal, házená. TJ Slavoj Koloděje
srdečně zve všechny všestranné sportovce!

POZOR! Nově zveme i děti a mládež ve věku 6 - 14 let,

aby si vyzkoušeli některé z výše uvedených disciplín. Navíc
se mohou zúčastnit soutěže o ceny v Kolodějském
trojbojáčku (fotbal, basketbal, házená).

15. září 2019, sraz v 8:30 hod
Sokolovna TJ Slavoj Koloděje, V Lipách 15

Startovné: 400 Kč na dvojici (děti zdarma)
Přihlášky na tomas@chytil.org nebo na 606 686 283
Více info na www.slavojkolodeje.cz
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KULTURA

PROGRAM září 2019
VÝSTAVA MĚSÍCE
OSTROV NADĚJE - REGINA JÄGER
Mladá fotografka Regina Jäger ze
Švýcarska ve spolupráci s Centrem
Narovinu představuje fotografie
zachycující každodenní život komunitního centra Ostrov Naděje na
Rusinga Island v Keni. Výstava je
prodejní a potrvá do konce října.
FILMOVÝ KLUB
2. 9. pondělí, 20:00
DIEGO MARADONA
Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností vůbec poskládal držitel Oscara, Asif Kapadia (Senna, Amy), z více
než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu. VB / 2019 /
dokumentární, sportovní / 130 min /
s titulky.
KINO
4. 9. středa, 20:00
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Devátý film kultovního režiséra
Quentina Tarantina s L. DiCapriem
s B. Pittem. USA / 2019 / komedie,
drama / 159 min / s titulky.
BLUES JAM SESSION
5. 9. čtvrtek, 19:30 - POZOR!
Tentokrát PRVNÍ čtvrtek v měsíci!
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
KINO PRO DĚTI
8. 9. neděle, 16:00
TOY STORY 4 - PŘÍBĚH HRAČEK
Oblíbení hrdinové jsou zpátky!
Hračky se vydávají na další napínavou výpravu a dobrodružství na ně
bude číhat na každém kroku. USA /
2019 / animovaný, dobrodružný, komedie / 100 min / v českém znění
KINO
9. 9. pondělí, 20:00
YESTERDAY
Danny Boyle (Trainspotting, Milionář
z chatrče) přichází s neodolatelnou
komedií, kde láska a hudba jsou pro-

stě to nejdůležitější. V jedné z hlavních rolí se objeví i Ed Sheeran. VB /
2019 / komedie, hudební, romantický /
116 min / s českými titulky
PUBQUIZ NEBOLI
HOSPODSKÝ KVÍZ
10. 9. úterý, 19:30
Každé druhé úterý v měsíci!!!
PubQuiz neboli hospodský kvíz je
vědomostní týmová hra oblíbená
po celém světě. O co jde? Vědět více než soupeř a dokázat, že si stále
něco pamatujete ze školních lavic!
Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party!
KINO
11. 9. středa, 20:00
PŘES PRSTY
Režijní debut Petra Kolečka (scénáře MOST!, Okresní přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka, Zakázané
uvolnění, atd.). Česko / 2019 / komedie, sportovní / 101 min
BIO SENIOR
12. 9. čtvrtek, 14:00
CO JSME KOMU UDĚLALI?
Jedna z nejlepších francouzských komedií posledních let. Francie / 2014 /
komedie / 97 min / s titulky.Zvýhodněné vstupné pro seniory 60 Kč
KINO
16. 9. pondělí, 20:00
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Devátý film kultovního režiséra
Quentina Tarantina s L. DiCapriem
s B. Pittem. USA / 2019 / komedie,
drama / 159 min / s titulky.
KINO
18. 9. středa, 20:00
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na
100 dnů vzdají díky sázce všeho, co
vlastní. Každý den dostanou jednu
ze svých věcí zpět. Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné,
bez čeho nelze žít, je přátelství. Německo / 2018 / komedie / 111 min /
s titulky
DIVADLO PRO DĚTI
22. 9. neděle, 16:00
a 23. 9. pondělí, 10:00

O SNĚHURCE
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena
pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami a živým doprovodem houslí, kytary, zobcové flétny
a rytmických nástrojů. Hraje: Malé
divadélko Praha
KINO
25. 9. středa, 20:00
PANSTVÍ DOWNTOWN
Příběh rodiny Crawleyů, bohatých
majitelů velkého panství na anglickém venkově na počátku 20. století
přichází na plátna kin. VB / 2019 /
drama / s titulky
KONCERT
26. 9. čtvrtek, 19:30
LENKA DUSILOVÁ - SOLO
Lenka se stala ikonou odvážného,
novátorského popu, která však neztrácí většinové publikum, jež si za
léta svého působení vybudovala.
V samostatných sólových vystoupeních experimentuje s loop machine, stylovou otevřeností, hráčskou
erudicí a rozšířenými nezaměnitelnými vokálními technikami.
KINO
30. 9. pondělí, 20:00 - Kino
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
Dva mladí lidé přijíždějí do New
Yorku na víkend. Špatné počasí
jim připraví sérii nečekaných dobrodružství. Romantická komedie
Woody Allena. USA / 2019 / komedie, romantický / 92 min / s titulky
AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace:
www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061,
e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KINO KAVÁRNA
je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00,
So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00

Děkujeme městské části Praha-Klánovice a MČ Praha 21 za pomoc a finanční podporu
hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
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Vaši realitní makléři pro Újezd nad Lesy, Klánovice, Šestajovice a okolí

Jsme
zkušenost
T 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek
a jeho realitní tým
Realitní služby,
jaké si přejete.

Horizont

Ing. Markéta Večerníková T 722 130 044

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad Pekárek T 603 280 220

zdirad.pekarek@re-max.cz

Bc. Mirka Martínková T 724 795 781

mirka.martinkova@re-max.cz

cena 4.990.000,-Kč

PRODEJ – ŘRD 3+kk, podlahová
plocha 95 m2, zahrádka 103 m2,
2 parkovací stání před domem
36 m2, Slunečnicová ul., Květnice

cena 13,900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

PRONÁJEM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,
ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

REZERVACE

PRODEJ – RD 4+1, podlahová
plocha 200 m2, pozemek 2.848 m2,
Mšeno – Skramouš
cena 4.890.000 Kč
www.viladomydoubravcice.cz

PRODEJ – poslední dvojdomky 4+kk s podlah. plochou 110 m2, pozemky od 260 m2,
ul. Na Močidlech, Doubravčice, okr. Kolín

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

cena 10.500.000,-Kč, možnost
odpočtu DPH

PRODEJ – bytový dům s dvanácti byty
1+1 a 2+1, plocha bytů celkem 630 m2,
suterén 140 m2, Tismice u Č. Brodu.
cena 4.500.000,-Kč

PRODEJ – zemědělská usedlost
(RD 118 m2 + stáje 200 m2), pozemek
2.415 m2, Vitice-Chotýš, okr. Kolín

cena 7.500,-Kč/měsíc
+ poplatky + odstupné

cena 20.000,-Kč/měsíc + poplatky
16.000,-Kč/měsíc + odstupné

PRONÁJEM – pozemek 835 m2
(zahradnictví), Plačická ul., Klánovice

PRONÁJEM – restauraceNováhospoda,
350 m2 + 200 m2 terasa, pozemek
921 m2, Tyršova ul., Šestajovice

