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Milí sousedé,

léto se pomalu blíží ke svému konci a doufám, že 
jste načerpali nové síly i pro nadcházející podzim, 
na který máme pro Vás připraveno mnoho aktivit 
a akcí, kde se společně potkáme a užijeme si to. 
Bohužel, jak už to v životě bývá, nic není jednoduché 
a změny pravidel, které nám naše vláda servíruje 
stylem starého krále z Pyšné princezny, nám to 
mohou nepěkně nabourat. Nyní, když tento můj 
tradiční úvodník čtete, může být zase vše jinak, 

což nám do značné míry ztěžuje plánování veškerých akcí pro Vás. My se 
s tím samozřejmě vypořádáme, ale někdy mi připadá, že už je toho moc, 
média nás zbytečně děsí v honbě za senzací a člověk pořádně neví, co se 
děje a  jaká je opravdu aktuální situace. Sledujte nás, pokusíme se Vám 
informace co nejpřesněji a především včas podávat. Pojďme ale k tomu, 
co se u nás děje a co nás čeká. Hned na začátku září proběhnou již tradiční 
Dny zdraví. Program naleznete uvnitř zpravodaje a aktuální informace na 
webu či facebooku MČ. Rád bych při této příležitosti zmínil fakt, že jsme 
vyslyšeli naše především mladé graffiti umělce a v Újezdě pro ně vznikne 
první „legál“, tedy prostor pro legální graffiti. Těším se na jejich tvorbu, 
protože když se to opravdu umí a je tam talent, baví mě to. Co mě ovšem 
nebaví, jsou výtvory neumělců, kteří nejenže evidentně nemají talent, ale 
navíc ani respekt k hodnotám a majetku nás všech. Jejich pokusy o „něco“ 
často potkáváme na zastávkách a fasádách objektů, což následně stojí 
nemalé finanční prostředky na jejich odstranění. 
Nyní k tomu pozitivnímu.  Jistě jste si všimli, že pokračujeme v opravách 
chodníků podél hlavní komunikace. Úspěšně jsme dokončili další etapu 
naproti Lidlu a máme dokončenou i etapu naproti Penny. Vaše kladné 
a děkovné reakce mě těší a zároveň motivují k další práci pro Vás. V rámci 
rozpočtu připravujeme další části chodníků k opravám a já doufám, že 
příští rok se pro tyto akce opět podaří vyčlenit finanční prostředky. Často 
se nás ptáte, zda by nemohl někde u Útesu vzniknout přechod pro 
chodce. Dovolte mi tedy sdělit, že na přechodu v tomto místě intenzivně 
pracujeme. Situace je tam totiž dlouhodobě kritická. Můžete si být jisti, 
že uděláme vše pro získání investičních prostředků k možné realizaci 
tohoto projektu. O věci Vás samozřejmě budu informovat. Tak nám držte 
pěsti, ať se to podaří. Je to již nějaká doba, co jsem Vám představil projekt 
pumptrackové dráhy, kterou pro Vás na Rohožníku připravujeme. Nyní, 
když čtete toto číslo zpravodaje, by mělo být již vše hotovo a pokud se 
Vám dráha líbí, dejte nám o tom vědět. Prázdninový čas jsme také využili 
k velké investiční akci rekonstrukce tělocvičen Masarykovy ZŠ. Jsem rád, 
že se podařilo získat finanční prostředky na tuto rozsáhlou akci a budu se 
těšit, až nejen žáci vběhnou do nových moderních prostor, které si naše 
škola jednoznačně zaslouží. 
Začíná nám nový školní rok. Dovolte mi, abych z tohoto místa popřál hodně 
zdaru nejen našim dětem a nám, rodičům školáků, ale i všem kantorům, 
kteří jsou připraveni zvládnout nejen výuku, ale i případná omezení, která 
na nás budou uvalena. Máte můj respekt a naši podporu. Společně to 
zvládneme a já věřím, že čínská chřipka bude brzy pouhým připomenutím 
faktu, že jako lidstvo jsme prostě zranitelní. Mnohdy formou, kterou 
si nikdo z nás patrně ani nedokázal představit. Držte se, moji Újezďáci. 
A kdyby Vás něco trápilo, víte, kde mě najdete…

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Rada během prázdnin projednala 41 bodů. 
Podrobněji jsem pro vás vybrala následu-
jící. Pro MŠ Sluníčko jsme hledali novou 
paní ředitelku. Během června probíhalo 
konkurzní řízení, na jehož základě rada 
v červenci jmenovala do funkce ředitel-
ky Mgr. Simonu Plašilovou. Paní ředitelce 
přejeme hodně úspěchů v nové pozici. 
Schválili jsme rozpočtové opatření na 
navýšení položky na opravy silnic ve výši 
2 mil. Kč, na navýšení kapitoly Městská in-
frastruktura – Péče o vzhled obcí a veřej-
nou zeleň o 500 tis. Finance budou sloužit 
na zajištění potřebné péče o stávající i no-
vou zeleň a ostatních služeb spojených 
se zelení. 1. MŠ Čentická byla úspěšná 
se svou žádostí na projekt EU z OP PPR 
na venkovní učebnu se zázemím, proto jí 
rada schválila poskytnutí účelového pří-
spěvku na spoluúčast tohoto projektu ve 
výši 219 tis. Kč.  Vzhledem k tomu, že do-
posud nebylo vyhověno našim žádostem 
o rekonstrukci ulice Nadějovská, rada vy-
tvořila v rozpočtu novou položku ve výši 
120 tis. Kč tak, aby mohla být zadána stu-
die na její rekonstrukci. 
Opět jsme se rozhodli připojit ke vzpo-
mínkovému pietnímu víkendu „My žije-
me, my nezapomínáme“, jehož součástí je 
štafetový běh Kladno – Lidice – Včelá-
kov – Ležáky. Uskuteční se tentokrát až 
na podzim, a to 17. – 18. 10. Letos se jed-
ná již o 32. ročník a rada schválila finanční 
podporu ve výši 2 tis. Kč. 
Pokračujeme v rozšiřování sportovního 
vyžití na sídlišti Rohožník v oblasti „Rákos-
níčkova hřiště“, proto rada odsouhlasila 
vybudování pumptrackové dráhy pro 
kola. Pumptrack se bude skládat ze dvou 
okruhů a z prvků na trénování rovnováhy. 
Na konci léta tak budou moct vyzkoušet 
nejen děti své dovednosti na kole.   
Novinka se také připravuje na kurtech. 
Rada odsouhlasila umístění přetlakové 
haly na zimní období, kterou vybuduje na 
své náklady nájemce – firma TK TOLA.
Vzhledem k tomu, že na našem úřadě 
probíhá územní řízení na umístění stavby 
I/12 Běchovice – Úvaly, rada na základě 
poptávkového řízení schválila smlouvu 
o poskytování expertní součinnosti v této 
věci, a to se společností K2 Legal s.r.o., ad-
vokátní kancelář. 
Již v červnu byla zahájena rekonstrukce 
tělocvičen. Bohužel již na začátku bylo 
zjištěno, že podlahy musí být kompletně 
vybourány, což vedlo ke zdržení stavby. 
Chceme, aby naše děti měly pěkné, mo-
derní prostředí na sport, dohodli jsme se 
proto na rozšíření o přípravu na klimati-
zaci a o dělící síť ve velké tělocvičně tak, 
aby mohly sportovat i dva oddíly zároveň. 
Rada tedy schválila posunutí termínu do-
končení rekonstrukce a navýšení celko-
vých nákladů.

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Společnost TSK HMP a.s. provede dne 30. září přibližně v době od 08:00 
do 15:00 hod. podzimní úklid komunikací na sídlišti Rohožník v ul. Ma-
chovická, Malešovská, Malotická, Měšínská, Rohožnická, NN 2250, Mi-
letická, Žehušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská, Žíšovská, Živonínská, 
Žlebská, Miletická, parkoviště Malešovská. Stanoviště strojů bude na kři-
žovatce ul. Rohožnická x Malešovská. Pro úplnost připomínáme, že jarní 
úklid nemohl být proveden v rámci opatření proti šíření nemoci corona-
virus. Děkujeme za pochopení.

Vladimíra Kozáková,
odbor živ. prostředí a dopravy

Čistění ulic na Rohožníku

Kdy na úřad
Úřad MČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 - Praha 9
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

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

Kontakty:
Tel. ústředna:  281 012 911
Pečovatelská služba: 281 012 925

Naše pošta má mít od 1.10.2020 zkrácenou otevírací dobu a v sobotu 
dokonce zavřeno.  Nechceme se s tím smířit, a proto jsme vytvořili petici, 
kterou můžete podepsat do 13.9.2020 na podatelně Úřadu MČ Praha 
21, Staroklánovická 260. 
Jak jistě víte, tato pobočka je velmi vytížená a již nyní jsou zde časté fron-
ty zejména v odpoledních hodinách a v sobotu, takže je pro nás nemys-
litelné, že by právě v těchto kritických hodinách měla být otevírací doba 
pošty omezena. Některým obyvatelům Prahy 21, kteří se např. z pracov-
ních důvodů nedostanou na poštu přes den, by tak bylo zcela znemož-
něno tuto pobočku využívat.
Více informací na webu krajinaprozivot.webnode.cz/.

Jitka Carbolová

Petice proti zkrácení 
otevírací doby pošty
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KaKalendárium na lendárium na zářízáří

Letošní prázdniny byly opět v duchu rekonstrukce. V plánu byla modernizace soci-
álního zařízení. Velkou pomocí bylo zajištění prázdninového provozu pro děti z naší 
MŠ Rohožnik v 1.MŠ Čentická, které tímto velice děkujeme. V uplynulých letech pro-
běhla rekonstrukce sociálního zařízení ve dvou odděleních. MČ Praha 21 poskytla 
své příspěvkové organizaci neinvestiční účelový příspěvek ve výši asi 300 tisíc Kč, 
díky němuž byla dokončena i tato poslední etapa.

Iveta Průšová, 
ředitelka MŠ Rohožník

Rekonstrukce v MŠ Rohožník 

Nový školní rok začal a s ním spojené starosti s obalováním knih a sešitů.
Pokud nemůžete sehnat správnou velikost obalů, nabízíme vám opět možnost 
přinést libovolné množství knih a sešitů v běžné otevírací době do Místní veřejné 
knihovny, Staroújezdská 2300, kde vám je zabalíme přesně na míru. Balení 
se provádí do průsvitné fólie na počkání, pokud bude volná kapacita anebo po 
domluvě do druhého dne. Za formát A5 zaplatíte 5 Kč, cena formátu A4 a atypických 
rozměrů je 10 Kč.

Pavla Jakubcová
Jitka Kašparová,

knihovnice 

2. 9. Společná cesta malířů2. 9. Společná cesta malířů, , 
Alexandr Pavlov a jeho Alexandr Pavlov a jeho 
hosté, vernisáž výstavy, hosté, vernisáž výstavy, 
Café galerie Zelený dům, Café galerie Zelený dům, 
od 18 hod.od 18 hod.

4. 9. Vernisáž výstavy k 30 4. 9. Vernisáž výstavy k 30 
letům obnovení činnosti letům obnovení činnosti 
KČTKČT, Újezdské muzeum, , Újezdské muzeum, 
od 17 hod.od 17 hod.

5. 9. Zájezd do Libochovic, 5. 9. Zájezd do Libochovic, 
Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří 
a Lázně Mšenéa Lázně Mšené,  ,  
pořádá KAS, viz str. 27pořádá KAS, viz str. 27

5. 9. – 10. 9.  Dny zdraví5. 9. – 10. 9.  Dny zdraví,,
 program na str. 17. program na str. 17.

6. 9.  Pochod za loupežníkem 6. 9.  Pochod za loupežníkem 
Drholcem,Drholcem, podrobnosti  podrobnosti 
na str. 19. na str. 19. 

8. 9. Od muzea do muzea,8. 9. Od muzea do muzea,
 turistický pochod, turistický pochod,
 podrobnosti na str. 19.  podrobnosti na str. 19. 

11. 9. Den zdravé Země,11. 9. Den zdravé Země,
 program na str. 19. program na str. 19.

11. 9. Elvis Presley Show,11. 9. Elvis Presley Show,
 divadelní sál ZŠ, divadelní sál ZŠ,
 od 19 hod.  od 19 hod. 

19. 9. Cyklovýlet do Brandýsa 19. 9. Cyklovýlet do Brandýsa 
n. L.,n. L.,

 více na str. 26. více na str. 26.

24. 9. Karlovem na bastion 24. 9. Karlovem na bastion 
a dále na Albertov,a dále na Albertov,

 vycházka, pořádá SPCCH, vycházka, pořádá SPCCH,
 viz str. 27.  viz str. 27. 

1. 10. Šansony vinné a nevinné, 1. 10. Šansony vinné a nevinné, 
koncert, hrají Eva Kriz-koncert, hrají Eva Kriz-
Lifková a Milan Dvořák, Lifková a Milan Dvořák, 
Café galerie Zelený dům, Café galerie Zelený dům, 
od 18 hod.od 18 hod.

2. 10. Tradiční výstava 2. 10. Tradiční výstava 
ovoce a zeleniny,ovoce a zeleniny,  
Areál zahrádkářů Areál zahrádkářů 
ve Staroújezdské ul.,  ve Staroújezdské ul.,  
od 13 hod., program viz od 13 hod., program viz 
str 23.str 23.

3. 10. Běh o pohár starosty 3. 10. Běh o pohár starosty 
aneb Běh za újezdskou aneb Běh za újezdskou 
sovousovou, více na str. 28. , více na str. 28. 

3. 10. Újezdské posvícení,3. 10. Újezdské posvícení,
 více na str. 36. více na str. 36.

Program akcí u našich sousedů Program akcí u našich sousedů 
naleznete na str. 30.naleznete na str. 30.

Opravené chodníky
Během léta se poda-
řilo dokončit opravy 
chodníku podél hlavní 
silnice, a to v úseku od 
hlavní křižovatky po 
Soběšínskou za 595 tis. 
Kč a v úseku Pilovská - 
Plhovská, jejíž oprava 
kvůli komplikacím trva-
la déle. Jsme nicméně 
rádi, že se to povedlo. 
Tato oprava stála 646 
tis. Kč.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Dne 23. 6. se na úřadě uskutečnilo setkání s dobrovolníky, kteří pomáhali kolegyním 
z odboru sociálních věcí během nouzového stavu. S panem starostou jsme jim podě-
kovali za jejich pomoc, díky které se podařilo zabezpečit nejpotřebnější občany, dis-
tribuovat více roušek, nákupů a potravinové pomoci. Jsem ráda, že jsme jim alespoň 
takto mohli poděkovat, ale děkujeme všem, kteří se zapojili i po vlastní linii.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Setkání s dobrovolníky

Obalování knih a sešitů v knihovně

Vážení občané, srdečně vás zveme na

11. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21,
které se uskuteční 

23. 9. 2020 od 14 hodv divadelním sále Masarykovy ZŠ.
Program bude uveřejněn na úřední desce

a na webových stránkách MČ Praha 21. 
Všichni jste srdečně zváni.
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Nová výstavba rodinných domů,
v Ujezdu nad Lesy
Jaký projekt vzniká ve Staroújezdské ulici č. 12? Mnoho 
místních už postřehlo, že na pozemku původní zemědělské 
usedlosti v posledních týdnech odstartovala nová výstavba. 
Zdaleka ne všichni ale vědí, jak přesně bude výsledný 
projekt vypadat. Přinášíme proto detailnější informace. 

Na zmíněném pozemku během nadcházejícího roku a půl 
vyroste celkem 16 rodinných domů. Pod developerským 
projektem nazvaným DOMY POD LÍPOU je podepsán tým 
renomovaného architekta Pavla Hniličky, který mimo jiné 
tvoří například novou podobu Vítězného náměstí v Praze. 

„Naším záměrem je postavit moderní domy, které 
přirozeně splynou s okolní tradiční zástavbou. Těší nás, že 
alespoň podle dosavadních ohlasů se to daří. Neklademe 
však důraz jen na kvalitní architekturu, snažíme se 
sledovat i hledisko úspornosti a šetrnosti k životnímu 
prostředí, "přibližuje vedoucí projektu Ing. Jiří Hamberger. 

Moderní technologie v souladu s přírodou 

Vznikající rodinné domy mají už ve standardu např. 
vytápění tepelnými čerpadly nebo kvalitní stínicí 
techniku. Obojí má snížit náklady na chlazení v letních 
měsících. Projekt zohledňuje i vysoce aktuální téma 
nedostatku vodních zdrojů. Každý dům tak bude mít 
vlastní retenční nádrž na dešťovou vodu, která 
poslouží k zalévání zahrady. Vedle toho bude 
možné využít i solární energii. 

„ V rámci projektu jsme připravili tři typy rodinných 
domů o dvou nadzemních podlažích. Všechny 
nabídnou vnitřní dispozicí 5+kk o podlahové 
výměře v rozmezí 100 až 140 m2

• Každý dům bude
mít také svou venkovní terasu, kryté parkovací 
stání a zahradu. Plochy jednotlivých pozemků 
dosahují až 745 m2

," upřesňuje další z týmu, 
tentokrát zkušený prodejce a spoluautor projektu 
pan Jaroslav Dobrev. 

Vlastní náves ve stínu stromů 

Rodinné domy vytvoří ucelený obytný soubor, 
opticky rozdělený na dvě části. V první části bude 
osm menších domů umístěných podél budoucí 

lipové aleje v ulici Staroújezdská. Developer zde vysází 
stromy podle původní aleje. 

Dalších osm samostatně stojících budov vytvoří 
charakteristický, a pro nové obyvatele velmi významný 
prvek projektu, kterým je náves. 

Tento zelený prostor - jakýsi polosoukromý park - bude 
rovněž osázen stromy, kterým bude dominovat lípa coby 
národní strom. Tu doplní sakury vysázené podél cesty k této 
návsi. Vznikne tak ojedinělý prostor, kde se bude moci 
odehrávat část života nově nastěhovaných obyvatel 
v patřičném soukromí a bezpečí. 

Kolaudace na začátku roku 2022 

Výstavba celého projektu by měla být dokončena 
v závěru roku 2021. ,, Věříme, že se nám podél 
Staroújezdské ulice podaří vytvořit místo, na které budeme 
právem pyšní nejen my, ale především obyvatelé Újezdu 
nad Lesy. Každá nová výstavba bohužel přináší i jistá 
omezení, která se mohou dotknout některých zdejších 
obyvatel. Za tato omezení se omlouváme. Vynasnažíme 
se, aby jejich dopady byly co nejmenší," uzavírá zástupce 
developera. 

INZERCE
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Pronájem nebytového prostoru 
Úřad MČ Praha 21 pronajme nebytový prostor o výměře 

15,7 m2, prodejna nepotravinářského charakteru. 
Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.

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

Před necelými čtyřmi roky jsem se začal více zajímat o roz-
voj zdravotní péče v Újezdě. Spouštěčem zájmu byla po-
někud podivná kauza kolem tovární budovy Ideal Lux (IL) 
a pozemků, na kterých stojí a následně záměr zrušit zdra-
votní středisko na Rohožníku, které mělo být přestěho-
váno právě do tovární budovy IL na Blatově. Hodně se 
o obojím již psalo v minulosti, i o referendu na zachování 
střediska, a faktem je, že zatím zdravotní středisko na Ro-
hožníku funguje. Jak čas ale letí, tak se najednou objevují 
dezinformace, podle kterých byla údajně prosazována va-
rianta zachování střediska na Rohožníku na úkor zdravotní 
péče na Blatově. Nevím, kde a proč se tato dezinformace 
vzala, ale na mnoha místech (třeba v návrhu na vyhlášení 
referenda) lze snadno najít, že s ohledem na koncentraci 
obyvatel byla varianta střediska na Rohožníku upřednost-
ňována, ale současně bylo navrhováno rozšíření zdravotní 
péče o budovu IL. Pro srovnání byla často uváděna rozší-
řená zdravotní péče například v obci Říčany.
Nyní jsme v polovině volebního období a řekl jsem si, že 
by nebylo špatné dát občanům informace, jak to tedy se 
zdravotní péčí dál bude.
Byla prověřena statika zdravotního střediska, zda by by-
lo možné přistavět patro. Bylo. Nicméně pokud budeme 
uvažovat o rozšíření zdravotní péče o 2-3 patra i s vybudo-
váním podzemního parkování, současná budova už vyho-
vovat nebude. K tomu mi pan starosta sdělil: „Zachování 
zdravotní péče je jednou z našich priorit. Momentálně je 
zadána studie proveditelnosti rekonstrukce zdravotního 
střediska, která má jasně definovat nejen stav budovy, ale 
i ekonomické aspekty kroků následných. Již teď se ukazu-
je, že budova je opravdu velmi stará, a to situaci značně 
komplikuje. Rozhodně však veškeré kroky musí zachovat 
zdravotní péči na Rohožníku. Zda to bude rekonstrukcí 
stávajícího objektu nebo vybudováním objektu nového 
ukáže právě předmětná studie. Jednou z variant k vybudo-
vání moderního střediska může být i vstup strategického 
investora. Pokud nám magistrát nezajistí včas dostatečné 
finanční krytí rekonstrukce, bude toto jedna z variant.“
Co nevidět bude také středisko odpojeno od výměníkové 
stanice Veolia a úřad bude muset řešit, jak ještě nějakou 
dobu udržet provoz tepla pro středisko. Zeptal jsem se 
pana starosty, jaká je současná představa udržení provo-
zu střediska: „Jednání jsou na začátku. Využijeme veškeré 
právní nároky na zachování přívodu tepla v případě od-
pojení od výměníkové stanice. Současně jsem zadal studii 
krizového plánu, pokud by nedošlo ke shodě se součas-
ným poskytovatelem. Budu požadovat průběžné informa-
ce od mých místostarostů, kteří jsou ve věci kompetenčně 
zodpovědní.“
Další komplikací jsou nájemní smlouvy. Není v nich v mno-
ha směrech úplný soulad, mají různé výpovědní ujednání, 
ale od příštího roku začínají vstupovat v platnost termíny 
ukončení nájemních smluv. Jak s tímto problémem dál? 

„V  tomto ohledu bude nejlepší se přímo dotázat zod-
povědných radních. Za moji osobu ale vidím věc jasně. 
Je nutné s lékaři jednat včas a řádně. Jsem zastáncem to-
ho, že když se chce, ne vše jde, ale minimálně je to dob-
rý začátek. Musíme si sednout k jednomu stolu s lékaři 
a na základě výsledku studie mít jasné dohody, jak dál. 
Velmi mě mrzí, že minulé vedení deklarovalo nějaké nové 
písemné dohody a smlouvy s lékaři, kteří by se přesouva-
li do budovy Ideal Lux. Není to pravda. Žádné mi nebyly 
předány a při osobním jednání mi bylo sděleno, že žádné 
ani neexistují. Takto nelze přeci k tak závažné oblasti, kte-
rou zdravotnictví je, přistupovat. Prověřím ještě záznamy 
z jednání a budu se ptát, a to nejen lékařů.“
Dost problematická je i situace kolem budovy IL. Minu-
lým vedením radnice bylo získáno z magistrátu účelových 
25 mil. Kč na její koupi za účelem vybudování polikliniky. 
Změnu účelovosti však magistrátní koalice nechce naše-
mu současnému vedení radnice povolit, přestože to vy-
vinulo maximální úsilí. Podle toho, co zaznělo na jednání 
našeho zastupitelstva, této neochotě aktivně pomohla 
i určitá pokroková část našich opozičních zastupitelů.
Nepodařilo se mi ani najít žádný materiál, který by pro-
šel Radou či Zastupitelstvem hl. m. Prahy, ze kterého by 
plynul požadavek na financování rekonstrukce budovy 
na polikliniku. Jakoby hlavním cílem bylo jen získat oněch 
25 mil. Kč na koupi…
A stejně tak se mi přes veškerou snahu nepodařilo najít 
usnesení, ve kterém by bylo uvedeno, že minulé vedení 
naší MČ požadovalo financování rekonstrukce budovy 
zdravotního střediska a předložilo projekt polikliniky. 
Patrně nikdy neexistoval. Výsledkem je, že nám na Bla-
tově zůstala „polorozpadlá“ budova, která je účelově 
blokovaná a jak se ukazuje, toto vyřešit bude docela 
složité.
Jak tedy se zdravotní péčí dál? Příště se zeptám obou mís-
tostarostů, neboť mají v gesci VHČ a zdravotnictví.

Petr Duchek

Rozvoj zdravotní péče

Pronájem reklamní plochy
6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm (plocha 

desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm) umístěná 
na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300). Doba určitá 
od 30 dní do 90 dnínájemné na 30 dní bez DPH 600 Kč, 

nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč. Bližší info: 
jaroslava.bendova@praha21.cz, tel. 281 012 982.



okrsek č.: 21001 
Nový pavilon ZŠ Polesná, vchod 
z ulice Čentické
Barchovická; Bečvářská; Bělušická; 
Borovská; Budčická E15, 94, 305, 
323, 328, 385, 388, 396, 397, 415, 421, 
422, 432, 446, 453, 461, 465, 475, 488, 
491, 537, 988, 1049, 1182, 1272, 1273, 
1330, 1336, 1371, 1479, 1486, 1494, 
1553, 1560, 1567, 1583, 1592, 1598, 
2195, 2289, 2320, 2321, 2322, 2323, 
2324, 2325, 2326, 2327, 2334, 2388, 
2608, 2632, 2645, 2701; Čankovská; 
Čekanovská; Čenovická 138, 190, 472, 
1026, 1027, 1085, 1140, 1400, 1445, 
1589, 2167, 2316, 2340, 2654, 2672; 
Čížovská 382, 1211, 1212, 1252, 1253, 
1264, 1265, 1503, 1787; Načeradecká; 
Načešická; Nadějovská; Nahořanská; 
Nechvalická; Nesměřická; Nespecká; 
Netínská; Netušilská; Novohradská; 
Novolhotská; Pilovská 322, 324, 325, 
333, 359, 370, 374, 377, 379, 408, 411, 
420, 511, 1256, 1405, 1578, 1729, 1730, 
1731, 2438, 2547, 2649; Polepská; 
Polesná E45, 181, 195, 197, 264, 265, 
2653; Poličanská; Starokolínská 302, 
306, 307, 308, 309, 312, 313, 321, 327, 
345, 348, 349, 354, 403, 1078, 1143, 
1144, 2230, 2685, 2707, 2774

okrsek č.: 21002 
Nový pavilon ZŠ Polesná, vchod 
z ulice Čentické
Cerhýnská; Církvická; Ctiněveská; 
Čelkovická; Čenovická 2135, 2136, 
2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 
2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 
2150, 2151, 2152, 2153, 2511; 
Čentická 209, 502, 503, 1314, 1385, 
1391, 1457, 2064, 2065, 2066, 2067, 
2204, 2205, 2222, 2335, 2648, 2758; 
Čížovská 35, 145, 159, 193, 199, 255, 
990, 993, 1042, 1074, 1352, 1398, 
1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 2317, 
2603, 2625, 2658; Dědická 34, 205, 
211, 212, 240, 243, 287, 293, 483, 987, 
1418, 1455, 1575; Dobrovická 233, 

1894; Dobřichovská E53, 73, 82, 227, 
253, 256, 257, 258, 295, 435, 466, 485, 
486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547, 
2543; Domanovická 39, E57, 71, 72, 
267, 289, 454, 1204, 1205, 1206, 1207, 
1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 
1219, 1224, 1225, 1282, 1465, 2341, 
2342, 2343, 2344, 2479, 2480, 2481; 
Ochozská E47, 316, 318, 356, 389, 402, 
404, 489, 561, 1105, 1193, 1358, 1795, 
1812, 1823, 1854, 1863, 1886, 2177, 
2178, 2225, 2348, 2504, 2660, 2795, 
2796; Okenská; Onšovecká; Oplanská 
160, 161, 163, 169, 1443, 1862, 2170, 
2216, 2245, 2246, 2333, 2349, 2389, 
2441, 2545, 2554, 2614, 2767; Pilovská 
E41, 133, 156, 194, 216, 254, 445, 1288, 
1359, 1364, 1557, 2026; Plhovská; 
Podlužanská; Polenská 2068, 2097, 
2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 
2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 
2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 
2116, 2117, 2118, 2119, 2120; Polesná 
1690; Polešovická; Políkenská; 
Poříčská; Račiněveská 176, 235, 296, 
1282, 1329, 2444, 2535, 2536, 2541, 
2542, 2544, 2566, 2567; Radimská; 
Ranská; Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 
88, 110, 151, 158, 167, 282, 447, 1004, 
1151, 2287, 2350, 2699; Ratajská 89, 
1254, 1255, 1274, 1344, 1585, 2556, 
2739, 2740, 2768; Starokolínská 8, 32, 
40, E65, 101, 131, 132, 174, 178, 183, 
192, 220, 238, 242, 292, 310, 311, 315, 
317, 407, 425, 1305, 1488, 1510, 1568, 
1685, 1816, 2221, 2529, 2592, 2716, 
2741, 2783

okrsek č.: 21003 
Obřadní síň ÚMČ Praha 21, 
Staroklánovická 260
Čentická 1470, 2442; Hodkovská 
E77, 280, 496, 1015, 1331, 1342, 1347, 
1410, 1420, 1498, 1572, 1853, 2558; 
Holšická E240, 262, 288, 290, 477, 
1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 
1173, 1244, 1327, 1348, 1365, 1372, 
1395, 1403, 1413, 2666; Hrádková 

E166, E183, 530, 531, 532, 539, 547, 
1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 
1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 1497, 
1558, 1594, 1599, 1803, 2194, 2550, 
2755, 2799; Hulická E194, 241, 260, 
271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003, 
1089, 1139, 1287, 1374, 1449, 1468, 
1469, 1535, 1576, 2393, 2620, 2738; 
Chabeřická; Chmelická 510, 578, 
579, 580, 581, 601, 613, 614, 615, 619, 
630, 697, 1033, 1070, 1133, 1338, 
1356, 1367, 1379, 1386, 1545, 1563, 
2345, 2562; Chotěnovská E244, 604, 
606, 607, 634, 635, 644, 680, 997, 999, 
1054, 1154, 1155, 1337, 1343, 1351, 
1369, 1376, 1381, 1424, 1441, 1453, 
1533, 1543, 1565, 1566, 1822, 2526, 
2540; Chotouchovská; Chvalečská 
1258; Novosibřinská 97, 100, 111, 
112, 118, 120, 121, 122, 140, 173, 
206, 210, 459, 588, 589, 590, 591, 
592, 593, 594, 595, 596, 597, 1296, 
1341; Polesná 90, 2229; Soběšínská; 
Staroklánovická; Starokolínská 22, 
48, 84, 85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 
144, 155, 162, 182, 184, 189, 224, 
477, 482, 2684; Sudějovická E207, 
406, 1389, 1399, 2602, 2640, 2664; 
Toušická 568, 569, 570, 572, 573, 574, 
575, 1077, 1152, 2304, 2700, 2720; 
Třebětínská; Tuchotická; Týnecká; 
Velebného 1034, 1035, 1036, 1037, 
1142, 1821, 1899, 2306, 2670, 2687; 
Zaříčanská 597, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 651, 652, 653, 686, 
1166, 1250

okrsek č.: 21004
Mateřská škola Sedmikráska, 
pavilon I., Lišická 1502
Hodkovská E67, E69, E72, E73, E80, 
E88, E89, E92, E95, E96, E97, 245, 286, 
E401, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 
1188, 1189, 1190, 1198, 1200, 1210, 
1226, 1291, 1292, 1852, 1856, 2332, 
2405, 2518, 2559, 2572,2598, 2682, 
2704, 2711, 2730; Holínská; Holšická 
E129, E130, E132, E134, E139, E141, 
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VOLBY DO SENÁTU 
VOLBY 2020

V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do 
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji 
informaci o době a místě konání voleb do Senátu 
Parlamentu ČR v MČ Praha 21 – Újezdu nad Lesy.
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby 
do Senátu parlamentu České republiky ve Sbírce záko-
nů pod č. 169/2020 Sb., dne 15. 4. 2020
Na základě tohoto rozhodnutí oznamuji, že v MČ Praha 
21 – Újezdu nad Lesy, proběhnou volby dne:

I. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky 
v pátek dne 2. 10. 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod. 
a v sobotu dne 3. 10. 2020 od 8:00 hod. do 14: 00 hod.,
a to ve volebních místnostech níže uvedených. 

Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České re-
publiky se uskuteční
v pátek dne 9. 10. 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod. 
a v sobotu dne 10. 10. 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Pro II. kolo senátních voleb nejsou doručovány volební líst-
ky, které budou k dispozici až v každé volební místnosti. 

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
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Volební manuál
VOLIČ 
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič je povinen 
ve volební místnosti před okrskovou volební komisí pro-
kázat svou totožnost a státní občanství ČR, a to platným 
občanským průkazem, nebo platným cestovním dokla-
dem. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Jestliže 
volič v den voleb zjistí, že nemá platný OP a nemá ani 
platný cestovní doklad, může se obrátit na Odbor ob-
čansko správní ÚMČ Praha 21, kde mu bude na základě 
předložení neplatného OP a dvou průkazových fotografií 
vystaven OP s omezenou dobou platnosti. 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ 
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat 
za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb. na 
voličský průkaz. Volič může hlasovat na voličský průkaz 
pouze v rámci volebního obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9, kde 
jsou volby vyhlášeny (tj. kde probíhají) a v jehož územ-
ním obvodu je zároveň přihlášen k trvalému pobytu. 

Volič, který se dostaví k volbám s voličským průkazem, 
je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství 
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Poté 
obdrží prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem 
a úplnou sadu hlasovacích lístků. 

PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů, Úřad MČ Praha 21 (do pátku 2. 10. 2020 
do 12:00 hod., tel.: 281 012 952) a v době konání voleb 
příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Aktuální informace jsou k dispozici na webu Úřadu MČ 
Praha 21, kde také najdete kompletní seznam domov-
ních čísel s vyznačením volebních okrsků. 
Vážení občané, srdečně vás jménem MČ Praha 21 i jmé-
nem svým zvu do volebních místností. 

Milan Samec,
 starosta

E144, E146, E149, E160, E162, E163, 
259, 436, 492, 535, 720, 757, 1010, 
1021, E1021, 1024, 1052, 1066, 1069, 
1072, 1130, 1174, 1332, 1334, 1411, 
1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 
1541, 1542, 1551, 1552, 1593, 2154, 
2155, 2176, 2220, 2224, 2233, 2382, 
2553, 2574, 2594, 2630, 2659, 2690, 
2715, 2721, 2773, 2778; Hrádková 
E164, E167, E175, E176, E177, E178, 
248, 275, 294, 467, 518, 536, 549, 
1011, 1017, 1095, 1111, 1237, 1238, 
1261, 1271, 1290, 1294, 1354, 1355, 
1406, 1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 
1897, 2169, 2174, 2179, 2247, 2299, 
2303, 2362, 2447, 2533, 2597, 2655, 
2746, 2764; Hulická E186, E187, E189, 
E190, E191, E192, E195, E198, E229, 
246, 279, 285, E410, 456, 494, 515, 516, 
517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158, 
1220, 1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 
1289, 1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 
1361, 1368, 1415, 1537, 1814, 2360, 
2641, 2642, 2728, 2742, 2775, 2776, 
2782; Kácovská; Kalská; Klešická; 
Kojická; Kynická; Novosibřinská 
102, 103, 105, 106, 115, 116, 119, 
123, 124, 153, E359, E383, E384, 875, 
876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 
884, 885, 973, 978, 1014, 1104, 1229, 
1277, 1315, 1318, 1320, 1383, 1467, 
1475, 2236, 2361, 2798; Sudějovická 
251, 1162, 1428, 2226, 2353, 2380, 
2705; Sulovická; Svojšická; Valdovská; 
Valská; Vanická; Veletovská; Velimská; 
Veská; Vlkanovská; Vranická; Všeňská 

okrsek č.: 21005
Polyfunkční dům, Staroújezdská 
2300
Bromova; Budčická 564; Dědická 
57, 63, 67, 142, 150, 270, 1179, 1534, 
1579; Dobrovická E55, 58, 177, 524, 
1591, 1595; Dobřichovská 147, 
148; Domanovická 83, E405, 512, 
513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 
1120, 1122, 1125, 1126, 1732, 1733, 
1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 
1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 
1746, 1747, 1748, 1749, 1889, 2595; 
Donínská; Dražická; Druhanická; 
Dubinská; Hořejšího; Chmelická 
75, 92, 552, 553, 556, 576, 1129, 
2473; Chotěnovská 200, 215, 1484, 
1485, 1546, 2546; Chvalečská 1259; 
Chyjická; Ježovická; Na Božkovně; 
Novosibřinská 2227; Ochozská 478; 
Oplanská 278, 284, 2291, 2339, 2636, 
2665; Račiněveská 1887; Rápošovská 
108, 979, 1884, 2311; Ratajská 143, 
146, 149, 221, 222, 270, 464, 504, 505, 
507, 1267; Ratbořská; Ročovská; 
Rohozecká; Roklova; Rozhovická; 
Rožmitálská; Starokolínská 42, 54, 59, 
66, 506, 2300; Staroújezdská; Šlitrova; 
Talmberská; Toušická E247, E248, 
E251, E253, E254, E255, E256, E257, 
546, 550, 557, 558, 560, 562, 564, 565, 
566, 1310, 1452, 1473, 2555, 2691; 
Velebného 1961, 1962, 1963, 1964; 
Vobrubova; Weissova; Zaříčanská 
E261, 654

okrsek č.: 21006
Mateřská škola Sedmikráska, 
pavilon II., Lišická 1502
Lánovská; Lišická; Lomecká; Lozická; 
Lstibořská; Lukovská; Luníkovská; 
Lutínská; Novosibřinská E375, 665, 
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 
722, 723, 728, 729, 733, 734, 735, 852, 
855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 
864, 865, 1107, 1199, 1236, 1245, 
1380, 1501, 2266, 2571; Rohožnická 
261, E295, E297, 600, 801, 802, 
803, 804, 866, 867, 869, 870, 1257, 
1260, 1270, 2600, 2708, 2790, 2791; 
Zalešanská; Zámělská; Zápolská; 
Zaříčanská 657, 659, 664, 693, 1819, 
1866, 1895, 2354, 2397, 2398, 2446, 
2537/11, 2538/9, 2539/13; Zbyslavská; 
Zbýšovská; Zbytinská; Zlivská

okrsek č.: 21007 
Zdravotní středisko Rohožník, 
prostory osobní hygieny, 
Živonínská 1630
Měšínská; Miletická; Rohožnická 
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 
1607, 1608, 1609; Žíšovská; Živonínská; 
Žiželická; Žlebská

okrsek č.: 21008 
Mateřská škola Rohožník, 
Žárovická 1653
Machovická; Malešovská; Malotická; 
Novosibřinská E386, 972, 2295; 
Žárovická; Žehušická; Žeretická; 
Žherská; Žichlínská
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O tom, že obě školní tělocvičny dostanou 
nový povrch, jsme již na stránkách ÚZ psa-
li. Není to ovšem informace úplná. Ve sku-
tečnosti se totiž tělocvičny rekonstruují 
kompletně, a to doslova od podlahy až ke 
stropu. ÚZ se o tom byl přesvědčit na místě 
začátkem srpna. 

„Kromě lezecké stěny se staví, repasuje 
nebo opravuje téměř vše, co tu kolem se-
be vidíte,“ rozhlíží se Josef Roušal, vedoucí 
odboru majetku a investic. A vysvětluje, že 
ne všechny stavební práce bylo možné na-
plánovat předem. Třeba po demontáži sta-
rých podlah se zjistilo, že podkladní vrstva 
má řadu trhlin a nerovností. Samotné zákla-
dové desky byly v dobrém stavu, ale mezi 
velkou a malou tělocvičnou naměřili stavaři 
výškové rozdíly až 8 cm. To je čtyřikrát více, 
než kolik lze novou odpruženou podlahou 

srovnat do ideální roviny. Obě tělocvičny tak 
dostaly navíc vyrovnávací betonovou vrstvu. 

Kvůli vybourání podlah se nakonec měnily 
i  dvoukřídlé dveře na jižní fasádě – dvoje 
ve velké a jedny v malé hale. Dřevo bylo již 
na několika místech zteřelé, navíc jde o dve-
ře únikové, které musejí splňovat příslušné 
technické parametry. 

Měnilo se také původní řešení větrání objek-
tu pomocí střešních odtahů. „Šlo o zastara-
lou a dnes již nevyhovující technologii, která 
je zčásti nefunkční. Rozhodli jsme se proto, 
že při rekonstrukci podhledů provedeme 
přípravné práce na novou vzduchotechni-
ku, aby se do zrekonstruovaných prostor již 
nemuselo znovu zasahovat,“ vysvětluje Josef 
Roušal. 

A na co nového se školáci i všichni ostatní, 
kdo tělocvičny využívají, mohou těšit? Ve vel-
ké tělocvičně to bude třeba dělící stěna na 
elektrické ovládání, která v případě potřeby 
„vyrobí“ dvě samostatné plochy. Hala dosta-
ne také nové volejbalové kůly, půjde tedy 
hrát oběma směry. Velká tělocvična bude do 
budoucna využívaná na míčové hry, zatímco 
ta malá primárně jako gymnastická. 

V jižní části mezi oběma tělocvičnami vznik-
ne propojovací krček, kam bude možné 
napojit zvažovanou třetí halu s atletickými 
drahami. Výsledkem by tak jednou mohla 
být „trojhala“, které by i v širším okolí Újezda 
byla výjimečná.

Blahoslav Hruška

Jak se staví tělocvična
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  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

A KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MČ PRAHA 21

ZVOU NA  

 

 

BESEDU A PORADNU
 ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍH

NA TÉMA OCHRANY OVZDUŠÍ

O PROSTŘEDÍ ČR 

  
CCOO  SSPPAALLUUJJII

OOVVLLIIVVŇŇUUJJEE  NNEEJJEENN  MMOOJJEE  ZZDDRRAAVVÍÍ  

   V ÚTERÝ 29. ZÁŘÍ 2020 OD 17: HOD.

    

00 

  

- S  -

- Zákaz spalování uhlí -

- Kotlíkové dotace -   

právné topení v kamnech i krbech

 

  

 
Těšíme se vás.

 

VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI BUDOVY ÚMČ PRAHA 21, 

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9 

Máte v gesci školství a sport. Na-
kolik se v tomhle tradičním spojení 
dají najít nové styčné plochy? Tře-
ba co do kvality života v městských 
částech?
Díky rychlému technologickému roz-
voji naše civilizace trochu zapomněla 
na to, že společně s mozkem je třeba 
pravidelně cvičit i tělo. Dnes tak ino-
vace musíme hledat nejen pro zefek-
tivnění vzdělávání, ale i pro možnosti 
udržování zdraví a prevenci nemocí, 
což je hlavním cílem politiky sportu 
v Praze. Proto například podporujeme 
vzdělávání o výhodách pravidelného 
pohybu a zároveň hledáme nové ná-
pady, jak lidem ve velkých městech 
umožnit co nejlepší přístup ke spor-
tovnímu vyžití a péči o vlastní tělo. 

Škola v Újezdě patří mezi největší 
v Praze, má přes tisíc žáků. Jaké 
výhody či nevýhody velikost školy 
podle vás přináší?
Neexistuje souvislost mezi velikos-
tí školy a její kvalitou – klíčové vždy 
je, jak vedení školy dokáže nakládat 
s  příležitostmi, které mu charakter 
školy, její velikost, zasazení do pro-

storu nebo komunita kolem školy 
nabízí. Ředitelka velké školy by měla 
být schopná vybrat si kvalitní tým. 
Musí také řešit trochu odlišné spekt-
rum problémů. Nelze proto říct, že by 
velká škola přinášela předem známé 
výhody a nevýhody. 

Újezd nad Lesy měl kdysi i sou-
kromé gymnázium. Poptávka je 
stále velká, do víceletých gymná-
zií děti jezdí nejen do Prahy, ale 
třeba i  do Českého Brodu. Uva-
žuje magistrát o možnosti zřídit 
v Praze 21 či okolí nové gymná-
zium? Nebo nalákat soukromého 
provozovatele?
Diskutujeme možnost vybudování 
nové budovy gymnázia na území MČ 
Praha 21, protože vnímáme zvýšenou 
poptávku po gymnaziálním vzdělává-
ní v  této lokalitě, kterou ještě umoc-
ňuje pochopitelný zájem o studium v 
Praze ze strany obyvatel středočes-
kých obcí. Jsme ale otevřeni i jedná-
ní se zájemci o provoz soukromého 
gymnázia v této části města, za před-
pokladu, že budou nejen schopni za-
jistit kvalitní profesorský sbor nové 

školy, ale i finance potřebné na inves-
tici do takového projektu.

Ani v tomto školním roce bohužel 
není možné vyloučit, že opět přijde 
na řadu výuka na dálku. Co byste 
pražským školám obecně doporu-
čil? Jak se mají připravit?
Se školami průběžně komunikuje-
me a věřím, že jsou na případnou 
druhou vlnu připraveny daleko lépe, 
než tomu bylo na jaře. Čekáme na 
novou metodiku ministerstva škol-
ství, abychom s  ní sladili i poslední 
detaily. Na jaře se osvědčilo několik 
jednoduchých pravidel: vedení školy 
se musí shodnout na jednotném ka-
nálu pro komunikaci napříč školou, 
se studenty i s rodiči a zadávat úkoly 
v jednotném formátu. Zároveň mezi 
sebou musí učitelé intenzivně komu-
nikovat, aby žáky neúměrně nepřetě-
žovali, a nepřenášet výuku na rodiče. 
Naopak, snažit se o práci s žáky na ta-
kové úrovni, jakou běžně docilují při 
výuce fyzické. Distanční výuka by se 
měla svojí podobou i efektivností co 
nejvíce blížit té klasické.

Blahoslav Hruška

S mozkem je třeba cvičit i tělo
Újezdské tělocvičny se rekonstruují z dotace poskytnuté Magistrátem hl. m. Prahy. ÚZ proto zaslal několik 
dotazů ke sportu a výuce nejen u nás v Újezdě Vítu Šimralovi (Piráti), který je pražským radním pro školství.  
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PRO DOSPĚLÉ
 Jan Novák – Kundera: český život 

a doba
 Peter May – Karanténa
 Joy Fielding– Na špatném místě
 Dominik Dán – Nevíš dne, nevíš 

hodiny
 J. D. Robb – Nebezpečné známosti
 Nora Roberts – Nový začátek
 Jindřiška Ptáčková – Pod jabloní

 Vlastimil Vondruška – Pomsta 
bílého jednorožce

 Zuzana Koubková – Zázračný 
medailon

 Jan Bauer – Než přijde kat
 Diana Gabaldon – Vepsáno krví 

vlastního srdce
 Danielle Steel – V hlavní roli
 Annette Hess – Osvětimský proces
 Ken Follett – Propustka na svobodu
 Elizabeth Haran – Pod karmínovým 

nebem
 Corina Bomann – Paní ze severu: 

Agnetino dědictví 

PRO DĚTI
 Ondřej Fuczik – Hrdinové: Největší 

příběhy české kopané
 Hrdinové 2: Největší příběhy 

českého hokeje
 Katherine Rundell – Dobrodruh
 Rick Riordan – Apollónův pád: 

Hrobka nemrtvých
 Michal Vlk – Tajemství Querburů
 Zuzana Pospíšilová – O šnečkovi 

ze zahrádky, O ovečce z louky
 Zvířata a rostliny, Svět dinosaurů, 

Cesta do vesmíru, Školákův 
ilustrovaný atlas zvířat 
Pavla Jakubcová a Jitka Kašparová

knihovnice

Nové knihy 
Tel. číslo do knihovny 
je 281 012 956.

KULTURA

Výtvarná soutěž
Přihlaste se do čtvrtého ročníku výtvarné soutěže Café 
Galerie Zelený dům, zúčastněte se a svou prací při-
spějte na dobrou věc. Letos půjde o portrét. Zařaďte 
se mezi neslavnější portrétisty, jakými byli Rembrandt, 
Velázquez, Goya, Škréta nebo Hynais. Prostudujte sami 
nebo s pomocí rodičů práce těchto velikánů a zkuste se 
inspirovat. Namalujte sebe, rodiče, nebo kamaráda.

I letos budou obrázky prodejní a veškerý výtěžek půjde 
na podporu léčby jedné konkrétní osoby v Újezdě. Po-
kud se umístíte, čeká na vás nejen skvělé odpoledne, ale 
i hodnotné ceny.
Veškeré informace k účasti ve výtvarné soutěži najdete 
na www.cafegaleriezelenydum.cz.
Těšíme se na co největší účast.

Martina Machalíčková, 
galeristka

Čím to je, že Kolja, aniž by se pod-
bízel osvědčenými vulgarizmy a na-
hotou, zůstal i pro „počítačového“ 
diváka působivý? 
Úspěch Kolji, hlavně u domácích di-
váků, nás všechny tvůrce překvapil. 
Já jsem hlavně chtěl zdůraznit konání 
Čecha, který se ujme malého kluka, 
občánka státu, jehož armáda nás oku-
povala, čímž ho zachrání od předání 
do nějakého ruského sirotčince. U nás 
doma se to tehdy najednou hemžilo 
experty, třeba i na taje filmové distri-
buce. Ti prorokovali, že na film, který 
se odehrává za komunismu a je o rus-
kém dítěti, moc lidí zvědavo nebude. 
No, naštěstí neměli pravdu.
Měli pravdu kritici, kteří spílali, že jde 
o kýč, divákům se podbízející? 
Když moji obsáhlejší, patnáctistránkovou 
synopsi scenárista Zdeněk Svěrák pře-
vzal, rovnou jsem mu řekl, že si může s 
příběhem naložit podle vlastní vůle. Přes-
to jsem byl trochu zklamán, že ve výsled-
ném tvaru je oslabena určitá syrovost 
a tíha tehdejších životních podmínek.

Nakolik se podařilo i hercům a režii 
podepřít váš záměr?
S herci jsem byl spokojen. Paní Zázvor-
kovou jsem dokonce doporučil. Až na 
jednoho představitele –  Pavla Taussi-
ga. Starožitníka, toho pána, který nabí-
zí Loukovi za brož vylovenou z okapu 
„pět, možná i deset - korun.“ Poté, co 
musel volat asistent produkce na Do-
pravní podnik a prosit, zda by mohla 
výluka tramvajové linky vedoucí kolem 
obchodu trvat ještě o další hodinu dé-
le, byl jsem trémou už téměř k nepo-
užití. Když viděl Jan Svěrák, jak to ve 
štábu vře, neboť byl pátek a všichni se 
těšili domů, svolal si své lidi ke kame-
ře a řekl: „Nezlobte se, zapomněl jsem 
vám pana Taussiga představit: není to 
herec, on si to jen všechno vymyslel.“

Nečekaně se roztočila produkce ži-
votopisných filmů. I vy máte připra-
veny náměty z nedávné historie. Na 
co se můžeme těšit? 
Filmů s reálnými postavami naší his-
torie bylo natočeno tolik, že už je jen 

málo těch, které doposud unikli zájmu 
filmařů. Vadí mi, že jejich tvůrci, mís-
to aby zobrazovali reálné situace a ty 
náležitě dramatizovali, vymýšlejí si 
a bájí. Snažím se ze všech sil uchránit 
jako dramaturg před chybami filmový 
příběh o paní Marii Baťové, jehož au-
torem je Pavel Hajný. Zároveň píši scé-
nář o Angličance, kterou si jako man-
želku přivede po válce domů náš letec. 
Stává se nejen svědkyní událostí této 
země, ale když vidí, jakému bezpráví 
jsou vystaveni Čechoslováci – včetně 
jejího manžela -, kteří bojovali za An-
glii, snaží se o nápravu. I prostřednic-
tvím své původní vlasti. Marně.

Pavel Taussig bude lektorovat 
v  Újezdské akademii cyklus „Výro-
čí narozenin Mistrů J. Voskovce + 
J.  Wericha“. Začínáme 7. 9., a pak 
každé pondělí až do 26. 10., vždy od 
10  hod. v Polyfunkčním domě. Při-
hlášky v podatelně Úřadu MČ Praha 
21. Snad to vyjde, pan doktor i my už 
se těšíme!

Petr Mach

Vadí mi, když si tvůrci
historických filmů vymýšlejí
Pavel Taussig, lektor XXXI. zářijového cyklu Újezdské akademie, je filmový historik, žáda-
ný spisovatel, účastník desítek televizních pořadů na téma české kinematografie. Také 
je autorem několika filmových námětů – i proslulého oscarového snímku Kolja. Těší nás, 
že pan Taussig pro ÚZ zavzpomínal, jaké bylo natáčení Kolji i co sám chystá… 
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V rámci projektu Hvězdy v Újezdě 
mi dovolte pozvat vás na jedineč-
nou show s nezapomenutelnými hi-
ty rokenrolového krále. Ten přijede 
do Újezda v pátek 11. 9. 2020 a od 
19 hod. zahájí své vystoupení v diva-
delním sále Masarykovy ZŠ. Koncert 
bude netradičně i více kontaktní. Přijď-
te se proto skvěle pobavit, uvolnit po 
pracovním týdnu, zazpívat i zavzpo-
mínat. A pokud budete chtít, budete 
mít možnost se pustit i do tanečních 
kreací. A já mám tušení, že Elvis k nim 
strhne mnohé z vás díky své obrovsky 
živelné energii. 
Z vystoupení bude pořízen videozá-
znam z důvodu archivace a propaga-
ce. Vstupné je stanoveno jednotně na 
příjemných 120 Kč za vstupenku, mís-
ta v sále nebudou číslována. Vstupen-
ky budou k dispozici před koncertem, 
informaci o předprodeji vstupenek 
najdete týden předem na mém Face-
bookovém profilu. Přeji skvělý zážitek. 
Za Spolek Oko

Petr Duchek  

Elvis žije!

Vernisáž 
odložené 
výstavy

Vernisáž výstavy k 75. vý-
ročí konce II. světové války 
a 70. výročí popravy JUDr. 
Milady Horákové je přelo-
žena ze soboty 17.10. na 
neděli 18.10. od 10 hodin. 
Zahájení proběhne v sále 
Polyfunkčního domu, poté 
bude výstava zpřístupně-
na v Újezdském muzeu.

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum

Při hledání záznamů k pamětní desce odhalené padlým v Újezdě v květnových dnech roku 1945 a odhalené slavnostně 5. 5. 
1968 ve vestibulu školy v parku, narazila jsem ve školní kronice na zápis a fotodokumentaci ze 7. 9. 1972, kdy byla za přítom-
nosti Gusty Fučíkové odhalena busta jejího manžela Julia, popraveného nacisty v roce 1943. Začala jsem tedy po osudu busty, 
která je dílem akademického sochaře Jana Hány, pátrat. Pamětníci mnou oslovení se shodují na jejím zmizení z kamenné-
ho podstavce před rododendronem v parku v letech 1990-1991. Obracím se proto na újezdské čtenáře „pamětníky“ zpra-
vodaje, žijící v těchto letech v Újezdě, s prosbou o jakoukoliv informaci, popř. fotografii z let 1972-1991 (?), abychom mohly 
s Maruškou Tomaidesovou, újezdskou kronikářkou, doplnit k bustě její další osud. I ona má své téměř dvacetileté místo 

Kam zmizela Fučíkova busta?

v újezdské historii. Můžete psát 
na danielova@zspolesna.cz ne-
bo volat na tel. 602 660 684.

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum 
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Reaguji na článek zastupitele Duch-
ka, v němž je spousta nesrovnalostí. 
Již v  minulosti byly problémy s  cvi-
čištěm, ale bohužel nebyly nikde 
zapsány, vše bylo pouze ústně. Můj 
dojem je, že vedení obce dává před-
nost lidem ze širokého okolí, než 
vlastním občanům obce. Zastupitel 
též uvádí nájemní smlouvu kynolo-
gů, proč ji tak dlouho tajili. Utajová-
ním celou situaci jen vyhrotili. Pů-

vodně povolené cvičiště bylo malé, 
na jednom pozemku, v současnosti 
se hovoří o dvou, ale ve skutečnos-
ti kynologové užívali více pozemků. 
Problém začal v období změn, kdy 
se Svazarm stal kynologickou orga-
nizací a zájmová činnost se změnila 
na aktivní výcvik. Také nechápu, jak 
mohli mít nájemní smlouvy na po-
zemky vracené v restituci bez určení 
vlastníka, ten se zjistil nedávno. Jas-

ně, že lidem, kteří jsou v obci přihlá-
šeni k pobytu dost daleko od cvičiště 
a v místě se nevyskytují, hluk neva-
dí. Nikdo nechce pochopit, že v mo-
mentě, kdy se výcvik znovu rozjede, 
mohla by znovu nastat situace kdy 
budou lidé v okolí poslouchat štěkot 
a křik mnohdy od 7 hod.do 21 hod. 
sedm dnů v týdnu. A pak už se s tím 
nedá nic dělat

Libor Minařík

K ČLÁNKU O KYNOLOZÍCH II

Na červnovém ZMČ jsem interpeloval zastupitele Rou-
šara ohledně grantu „Klánovický les - nástroj k popu-
larizaci a  osvětě důležitosti adaptačních opatření na 
snížení dopadů klimatických změn“, na který od magist-
rátu požadoval částku 388 300 Kč a obdržel 150 000 Kč. 
Žádal jsem o sdělení, co tato akce přinese občanům a 
jak těch 150 000 Kč utratil, utratí.  Bohužel p. Roušar na 
tuto interpelaci odmítl odpovědět s tím, že se to netýká 
jeho práce zastupitele.
Překvapilo mě to. Starost o Klánovický les je věc chvá-
lyhodná a očekával jsem, že se naopak p. Roušar bude 
chtít pochlubit, jak za takovou vysokou částku pomocí 
Klánovického lesa snižuje dopady klimatických změn. 
Pátral jsem proto na internetu, v ÚZ, dalších tiskovinách 
v okolních obcích, dokonce i na stránkách Újezdského 

stromu, abych se o grantu něco dozvěděl. Ale nikde nic. 
Vzhledem k tomu, že grant je již z roku 2019, přišlo mi 
to podivné.
Poptával jsem se dál a nikdo nechtěl věřit, že při tako-
vé výši grantu nikde není žádný výstup. Někteří dokon-
ce vyjádřili pochybnost, zda se nejedná pouze o skrytý 
zdroj obživy.
Klánovický les mám rád, pravidelně se zúčastňuji jeho 
čištění a rád bych pomohl i s jeho popularizací, protože 
je možné, že grant je nad síly p. Roušara, a proto z něho 
žádné výstupy nejsou. Nabízím mu proto pomocnou ru-
ku a bez nároku na jedinou korunu z tohoto grantu se 
rád zapojím do jeho realizace jako dobrovolník, protože 
taková částka by se měla smysluplně využít.

Ing. Jiří Lameš

PODĚKOVÁNÍ

GRANT JAKO NÁSTROJ OBŽIVY?

Děkuji vedení MČ Praha 21 za srdečné a milé blahopřání k mému životnímu jubileu, které mě velmi 
potěšilo.  

Bohuslav Pultar

K ČLÁNKU O KYNOLOZÍCH 
Vážení obyvatelé Újezda - zastupitel tendenčně popíše 
celou stránku posledního zpravodaje, dle mého názoru 
v rozporu s pravidly, článkem o kynologii. A samozřejmě 
si nevzpomene, že hájí spolek se sídlem mimo Újezd, 
také si nevzpomene, že vedení ZKO 394 bydlí mimo 
Újezd a hluk a svůj výdělek si realizují v katastru Újezda 
nad Lesy. Nevzpomene si, že neprobíhá cvičení pejsků 
z Újezda, ale že probíhají obrany pro pejsky z půlky re-
publiky. Také klidně napíše, že cvičiště fungovalo 30 let 
a MHMP konečně v roce 2018 schválil, že na jednom po-
zemku a malé části druhého jde provozovat kynologické 
cvičiště. Samozřejmě nenapíše, že kynologové cvičí na 
třech pozemcích a maskují to venčením psů. Samozřej-
mě, že nenapíše, že paní Musilová jezdí cvičit své psy 

za rybník, protože vám klidně řekne, že nebude obtě-
žovat svoje sousedy. Nenapíše, že kynologové nechtěli 
diskutovat o změně provozního řádu cvičiště, že dali MČ 
Praha 21 ihned k soudu. Proč by to psal, když se to ne-
hodí. Proč by psal, že nic dohodnutého nedodržovali. 
Úplně jsem plakal dojetím, když píše, že skončili krásné 
a sváteční akce. Ale když ty akce byly, tak o nich pan Du-
chek ani nevěděl, My, co bydlíme poblíž, jsme si je užili. 
Jednou i asi 150 aut nebo holé zadky kynologů, když mo-
čili v ulici Dubinská do lesa. A klidně za veřejné peníze 
propaguje soukromou aktivitu kontaktem a pozváním 
na výcvik psů. To je prostě náš váš zastupitel Duchek. 
On už jiný nebude.

Jaroslav Jeníček
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MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)
Vážení spoluobčané, reaguji na článek 
paní M. Hartmanové v Listárně. Před 
volbami jsme se sešli s většinou kandi-
dujících uskupení. Zastávám v komu-
nální politice názor, že všichni zastupi-
telé mají pracovat. Názory na realizaci 
problému jsou občas rozdílné, ale dis-
kuze je třeba. Naposledy to fungovalo 
za starostky Vlásenkové. Udělala se 
voda, kanalizace, sportoviště, komu-
nikace atd. Bohužel s nástupem Ote-
vřeného Újezda byla uměle vytvořena 
hluboká propast mezi koalicí a opozicí. 

Zastavilo to spoustu projektů - kanali-
zaci podél hlavní, údržbu speciálního 
plotu u školy, který vychytával zplodi-
ny, a jiné. Zvolili jsme spolupráci s lid-
mi, u kterých je předpoklad, že budou 
jednat transparentně a Zastupitelsvo 
nebudou považovat za bitevní pole 
pro boj mezi koalicí a opozicí. Zástup-
ci volebních uskupení byli zařazeni do 
komisí a výborů, kde mohou pracovat. 
To v minulých dvou obdobích nebylo. 
Co se týče mimořádného zastupitel-
stva: v březnu se opozice z jednání 
zastupitelstva omluvila, na další tyto 

body nepředložila. V programu by by-
ly. Požádala o svolání mimořádného 
jednání 14 dnů před termínem řádné-
ho, aniž včas předložila podklady. Do-
dala je později, dobře, leč velmi jed-
nostranně zpracované. Další porady 
k jednomu z bodů vítám. Studie. Ano 
studie je nutná. Cílená. A ne drahá 
nepoužitelná studie pro studii. A na 
práci v zastupitelstvu potřebujete sel-
ský rozum, sociální cítění a schopnost 
podřídit svůj profit většině. Věřím, že 
se v zastupitelstvu domluvíme. Hezký 
podzim všem.

Bc. Blanka Charvátová (PIRÁTI 
A STAN PRO ÚJEZD)
Během několika posledních zasedá-
ní zastupitelstva naší MČ se rozmohl 
mezi některými zastupiteli jeden ne-
švar. Konkrétně se jedná o navržení 
procedurálního návrhu přerušení 
rozpravy. Vždy se jedná o zásah do 
rozjeté debaty, kdy ještě zdaleka ne 
všichni zastupitelé vyčerpali svou 
možnost vyjádřit svůj názor. Pravdou 
je, že ne vždy je návrh přijat, ale stá-
vá se čím dál tím častěji, že dochází 
k ukončení rozpravy. Zdůvodnění 
typu „kdo to má poslouchat“ nebo 

„přece tady nebudeme sedět do no-
ci“ (prosím, necituji doslova, opravdu 
si nebudu sjíždět všechny záznamy, 
abych vás odkázala na přesnou mi-
nutu, kdy to kdo pronesl, ale zaznívá 
to zejména mezi zastupitelkami do-
cela dost často) nepovažuji za hodné 
zasedání nejvyššího orgánu obce. 
Jednou jsme se nechali zvolit a je na-
ší prací vyslechnout si názory ostat-
ních zastupitelů, zvážit jejich návrhy 
a následně se kvalifikovaně rozhod-
nout. Vzhledem k tomu, že je nám 
jakožto opozičním zastupitelům 
stále odpírán přístup do materiálů 

z rady a že materiály předkládané 
na zastupitelstvu jsou zoufale krát-
ké, neúplné a nicneříkající, nezbývá 
nám, než se ptát přímo na jednání. 
A doufat v odpověď, která nám po-
může se následně správně rozhod-
nout. Apeluji tedy na vás, kolegyně 
a kolegové zastupitelé, přestaňme 
přerušovat rozpravu jen proto, že to 
někomu přijde zbytečné. Někdy se 
stačí nerozptylovat a zaposlouchat 
se, co se vám snažíme sdělit, a tře-
ba zjistíte, že to není žádné tlachání. 
Společně řídíme Újezd a neměli by-
chom na to zapomínat. 

Ing. Marie Kučerová (PIRÁTI 
A STAN PRO ÚJEZD) 
Územní plán vymezuje v souladu se 
stavebním zákonem plochy určené 
pro veřejně prospěšné stavby (dále 
VPS), to jsou stavby určené pro další 
rozvoj obce a budoucí potřeby ze-
jména v oblasti školství, zdravotnictví, 
sociální péče, rekreace, bezpečnosti, 
dopravní a technické infrastruktury. 
Tyto vymezené plochy jsou územní 
rezervou obce a jsou chráněny proti 
živelné zástavbě a svévolnému naklá-
dání. Naše obec se rozrůstá, tlak na 
veřejnou infrastrukturu se zvyšuje, 

proto územní rezervy na případné 
budoucí školy, domovy pro seniory 
a další zařízení potřebujeme. 
Současné vedení obce ale učinilo 
nepochopitelný krok, rozhodlo, že 
dva zajímavé pozemky zbaví svého 
určení. Na červnovém zastupitelstvu 
předložilo návrh na změnu územního 
plánu – vypuštění dvou VPS z územní-
ho plánu. Jedná se o plochu bývalého 
koupaliště, která je dosud určena ja-
ko sportovní areál pro školu a nachází 
se u rybníka v Dubinské. Tato plocha 
sousedí přímo s budoucím ochran-
ným pásmem přeložky I/12. Druhá 

plocha je pozemek na severním Bla-
tově o velikosti 17 tis. m2 v pokračo-
vání ulice Čankovské směrem k hřišti 
a nyní je určen pro sociálně zdravotní 
centrum, v sousedství je další velký 
obecní pozemek s veřejnou zelení. 
Návrh na zrušení těchto VPS před-
ložený zastupitelstvu neobsahuje 
žádné vysvětlení, proč tyto pozemky 
mají být zbaveny svého určení a jaké 
má s nimi vedení záměry, přesto byl 
poslušně fungující koalicí přijat. Celá 
akce budí dojem tichého vycházení 
vstříc individuálním zájmům na úkor 
zájmu veřejného.

Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011) 
Ráda bych Vás pozvala na akci Den 
zdravé Země 11. září od 13 do 17 hodin 
na multifunkčním hřišti za školou. Pů-
vodně se měl konat Den Země v dub-
nu, ale jako spoustu dalších akcí ho 
nebylo možné kvůli covidu uskutečnit.
Podrobnou pozvánku najdete v tom-
to vydání ÚZ na jiném místě, zde bych 
chtěla jen upozornit na některé z atrak-
cí. V loňském roce měla velký úspěch 
minizoo se spoustou domácích i exo-
tických zvířat, takže tu uvidíte i letos. 
Některé děti si poprvé hladily kůzlata, 

křepelky, jehňata, telátko; nadšené by-
ly z nosála, agamy i hroznýše. 
Já osobně se nejvíc těším na záchran-
nou stanici netopýrů, skláře, který bu-
de učit děti vyfukovat skleněné kuličky 
i dog dancing, který považuji za další 
skvělou možnost, jak si mohou nejen 
děti upevňovat vztah se svým psem. 
Hlavní tématem je pak samozřejmě 
ekologie a udržitelnost - zdravá pů-
da, welfare zvířat, biopotraviny a od-
padové hospodářství. 
Na akci se bude podílet spousta 
místních organizací a spolků od za-

hrádkářů, rybářů, včelařů, hasičů 
a  SPCCH přes Dům dětí a mládeže, 
Sovičky a skauty až po fotbalisty 
a  taekwondisty. Finance pomohl 
z  grantu hl. m. Prahy zajistit spolek 
Újezd nad Lesy: krajina pro život.
A protože se Den Země koná v rám-
ci Dnů zdraví, budete si moci nechat 
zkontrolovat i stav svých kostí, kož-
ních znamének, tlaku, cholesterolu 
a cukru a informovat se o dárcovství 
kostní dřeně. Doufám, že podzimní 
termín již vyjde a že se na Dni zdravé 
Země potkáme.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B     úterý  20. října
1.   Druhanická – Oplanská  1500 - 1520

2   Rápošovská - Dědická  1530 - 1550

3.   Chotěnovská - Toušická  1600 - 1620

4.   Lomecká - Zbýšovská  1630 - 1650

5.   Měšínská - Žehušická  1700 - 1720

6.   Valdovská - Hrádková  1730 - 1750

7.   Pilovská - Čenovická  1800 - 1820

8.   Nadějovská - Bečvářská  1830 - 1850

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. 
m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel zdarma ode-
vzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, 
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, de-
tergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy 
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňo-
vání plísní), zářivky a výbojky. Informace o celoročním svozu 
najdete na našich stránkách http://praha21.cz/informace/
nebezpecny-odpad a také v informační brožuře „Sběr nebez-
pečného odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2020“.

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
NA ROSTLINNÝ ODPAD 
V neděli dne 11. října a 22. listopadu 2020 budou přistaveny 
od 9 do 12  hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad 
takto:
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku 

na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická 
Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Mohou 
se však ráno rychle naplnit a není možné je obratem vyměnit. Po-
kud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si 
na něj počkat a až poté do něj odložit odpad. 

Jste skutečně  
tak bohatí,  

jak si myslíte?

www.davidpavlat.cz

David  
Pavlát

SENÁT!
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KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
12. září Dědická/Ranská 
  Holšická/Sudějovická
26. září Čenovická/Pilovská
  Lomecká/Zaříčanská
10. října Rohožnická (u prodejny Albert)
  Toušická (u spořitelny)
Doba přistavení: od 9 do 13 hod. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kam s odpadem

INZERCE
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Sobota 5. 9. 
 �� Skatepark žije! Holiday Party – Scooteringové závody (koloběžkové) a doprovodný program
11:00 – 18:00 multifunkční sportoviště v Čentické ulici.  Pořádá Neposeda, z. ú., Nízkoprahový klub a terénní 
program Autobus společně s místní komunitou jezdců, za finanční podpory MČ Praha 21. 

 �� Vidrholecký orienťák pro děti i dospělé
Start od 15:00 podle věku multifunkční sportoviště v Čentické ulici. Pořádá VAMOS 66.

Neděle 6. 9.
 �� Skatepark žije! HOOD BMX JAM (závody na kolech), nohejbalový turnaj, GRAFFITI JAM
11:00 – 18:00 multifunkční sportoviště v Čentické ulici. Pořádá Neposeda, z. ú., Nízkoprahový klub a terénní program Autobus 
společně s místní komunitou jezdců, za finanční podpory MČ Praha 21. 

 �� 4. ročník turistického pochodu Za loupežníkem Drholcem
Start: Újezdské muzeum (Starokolínská 2300) 7:00 (50 km), 7:00 – 9:00 (25 km), 8:00 – 10:30 (5, 11 km). 
Cíl: 11:00 – 17:00 (pro trasu 50 km do 18:00), Masarykova ZŠ, Polesná 1690. 
Kilometráž tras: cykloturistika 5, 11, 25, 50 km, pěší turistika 5, 11, 25, 50 km.
V cíli ochutnávka salátů a možnost jejich hodnocení, drobné občerstvení a atrakce pro děti a jejich rodiče. 
Pořádá Klub českých turistů ve spolupráci s Masarykovou ZŠ, za finanční podpory MČ Praha 21.

Pondělí 7. 9.
Ukázková hodina atletiky
16:00 – 18:00 školní hřiště II. stupně ulice Polesná. Pořádá Školní sportovní klub při MZŠ Polesná

Úterý 8. 9.
4.ročník turistického pochodu Od muzea k muzeu (10 km)
Start: Újezdské muzeum (Starokolínská 2300) 15:30 – 18:00.
Cíl: Uhříněveské muzeum (Nové nám. 1251/2) 17:00 – 20:30.
Pořádá Klub českých turistů.

Středa 9. 9.
Den otevřených dveří, přijďte si zkusit zahrát tenis.
17:00 – 19:00 tenisové kurty v ulici Veletovská. Pořádá TK TOLA.

 Čtvrtek 10. 9.
 �� Fit s Věrou - cvičení vhodné nejen pro seniory 13:00, 

podle počasí multifunkční sportoviště v Čentické ulici nebo přízemí LEVEL, podložku na cvičení s sebou. 
Potvrzení účasti na marketa.zahradnikova@praha21.cz nebo tel. 281 012 967 (za pěkného počasí je možné přijít 
na venkovní cvičení bez rezervace).

 �� Beseda Seniorská obálka 
15:30, přízemí LEVEL, Staroújezdská 2300

Městská část Praha 21 Vás zve na

DNY ZDRAVÍ MČ Praha 21

Den zdravé Země
Pátek 11. 9.   

 9:00 – 12:00 MŠ a ZŠ • 13:00 – 17:00 veřejnost 
multifunkční sportoviště v Čentické ulici

Bohatý program věnovaný přírodě, udržitelnosti, zdraví a zdravému životnímu stylu: 
Pořádá MČ Praha 21 ve spolupráci se z.s. Újezd nad Lesy: krajina pro život.

Na akci finančně přispěli: Hl. m. Praha, Česká spořitelna a.s., Pekařství Jaroslav Kollinger s.r.o.

Změna programu vyhrazena.

TÝDEN ZDRAVÍ
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DEN ZDRAVÉ 
ZEMĚ 

Městská část Praha 21 

a z.s. Újezd nad Lesy: krajina pro život vás zvou na akci

9:00 - 12:00 MŠ a ZŠ 
13:00 – 17:00 hod. veřejnost

Multifunkční sportoviště v Čentické ulici

pátek 11. září 2020 

Na akci finančně přispěli: 
Hl. m. Praha,  
Česká spořitelna a.s., 
Pekařství Jaroslav Kollinger s.r.o.

HLAVNÍ PROGRAM  
�� Zdravotní diagnostika  ♻ Kompostování a bio odpad  �� Zdravá půda 
�� Wellfare zvířata  �� Ekologické zemědělství  �� Rybářství a ochrana 
ryb  �� Včely a med  �� Lesy hl. m. Prahy  �� Zookoutek  �� Ochrana 
a poznávání přírody  �� CITES - ochrana ohrožených druhů živočichů 
a rostlin  �� Třídění odpadů, elektroodpad  �� NYCTALUS – stanoviště 
s netopýry, naučná stezka, netopýří poradna   �� Biopotraviny

�� 13:50 Koncert pěveckého sboru Sovičky �� 14:20 a 15:25 Dog dancing 
�� 14:40 Ukázka fotbalistů FK Újezd nad Lesy �� 15:40 Ukázka basketbalistů DDM 
��  16:00 Ukázka florbalistů DDM �� 16:45 Exhibice taekwondo SK Kangsim Dojang

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
�� Tématické dílničky �� Naučné hry �� Dopravní hřiště �� Ukázka výroby 
skla �� Ukázka sanitky a první pomoci �� Dobrovolní hasiči z Újezdu nad 
Lesy s hasičským autem �� Malování na obličej �� Skákací hrad a velká 

klouzačka �� Občerstvení �� Soutěže

Změna programu vyhrazena



19

 
 

 

            
                                        

PARTNER POCHODU – Pražská plynárenská, a. s. 
 
 
 

 
 

KČT, odbor POHODA Praha a Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy pořádají 

4. ročník turistického pochodu 

Za loupežníkem DRHOLCEM 
 

v neděli 6. 9. 2020 
 

Start: Újezd. muzeum (Starokolínská 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)  
 11:00 – 17:00 (pro 50 km do 18:00) 
 

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 „Turistika nuda není, těšíme se na 
chození“.  
V cíli podle aktuální situace 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. Info o programu v cíli bude 
na startu. 

 

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

Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu ☺☺ 

  Děkujeme:      MČ PRAHA 21                            
     
     
    

ČLOVĚČE POHNI SE, NEŽ BUDE POZDĚ! 
         
  MČ Praha 21 

 
 

KČT, odbor Pohoda Praha 
ve spolupráci s MČ Praha 21, 22 a 
   Běžeckou školou Prahy 22 (B22) 

pořádá 

ÚTERÝ 8. 9. 2020 
 
 

PĚŠÍ TURISTIKA: 
 
Start:  Újezdské muzeum (Starokolínská 2300)    15:30 – 17:30 
Cíl:  Uhříněveské muzeum (Nové náměstí 1251)   17:00 – 20:30 
 
Startovné: děti do 15-ti let 5,- Kč; členové KČT (po předložení členského průkazu) a zákazníci Pražské  
  plynárenské (po předložení zákaznické karty) 15,- Kč; ostatní 30,- Kč 
 
 Na startu bude možné si v Újezdském muzeu prohlédnout turistickou výstavu.  
 
Trasa 10 km: Újezdské muzeum – Vyhlídka Koloděje – Královice – Netluky – PP Obora v Uhříněvsi  
 
Odměna: V cíli bude možné získat razítko měsíce a razítko čísla pochodu Prahou turistickou, razítko 

IVV a další zajímavá razítka (razítko pochodu, kontroly). Dále odměny za absolvování trasy 
s kontrolami (pamětní list, atd.). V muzeu na vás čekají turist. vizitky, razítka a další suvenýry.                                      

 Každý startuje na vlastní nebezpečí, děti do 15 let jen v doprovodu dospělého.  
 

Kontakt:  Ing. Klára Zezulová, mobil 732 384 543, klara.zezulova@post.cz  
       facebook: KČT, odbor Pohoda Praha  
  

BĚŽECKÁ TURISTIKA nebo CANICROSS (běh se psem): 
 
Start:  Uhříněveské muzeum (Nové náměstí 1251)   18:15 
Cíl:  Uhříněveské muzeum (Nové náměstí 1251)   do 20:00 
 
Startovné: děti do 15-ti let 5,- Kč; členové KČT (po předložení členského průkazu) a zákazníci Pražské  
  plynárenské (po předložení zákaznické karty) 15,- Kč; ostatní 30,- Kč 
 
Trasa 7 km: Podleský ryb. – Netluky  
 
Odměna: V cíli pochodu zajímavé odměny pro všechny účastníky (pamětní list, atd.) i pro pejsky, kteří 

poběží canicross.  
 

MOŽNOST ZAPŮJČENÍ CANICROSSOVÉHO VYBAVENÍ 
- možnost zkusit si vybavení na canicross na svého psa různých velikostí a projít (proběhnout) se 

s ním u muzea nebo po domluvě trasu pochodu (běhu) 
 

V cíli bude ukázka a povídání o Canicrossu (běh se psem) s mistrem světa v canicrossu panem 
Dušanem Erbsem. 

 
Kontakt:  Dušan Erbs, email: dusan.erbs@post.cz   
                 facebook: bezeckaskola22 
 

 

 
Seniorská obálka 

je zaručeně dobrá věc, která pomáhá zachraňovat životy!  
 

Na téma Seniorské obálky a o její prospěšnosti s námi pohovoří 

Ing. Kristýna Kopecká, MUDr. Zuzana Dastychová a Mgr. Radka Lipanovičová 

na besedě, kterou organizuje Svaz postižených civilizačními chorobami 
ve spolupráci s Komisí sociální politiky a zdravotnictví MČ Praha 21 

 
čtvrtek 10. září 2020 od 15:30 

v přízemí LEVELu, Staroújezdská 2300 
 

Srdečně zveme nejenom seniory a členy SPCCH! 
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Přijďte si vyzkoušet orientační běh pro začátečníky – Vidrholecký orienťák.
Sobota  �.�. ���� v ����� hodin na mul��unkčním hřiš� v �en�cké ulici.

Jsi přesný jako GPS?
Najdeš rychlou cestu do cíle?
Jen ty a mapa.

Masarykova ZŠ
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Pane Řezáči, můžete nám, laikům, 
vysvětlit termín „kapitálové trhy“ 
a „asset management“?
Naše práce spočívá ve správě aktiv, 
tedy ve zhodnocování finančního ma-
jetku obyvatelstva a institucí. Využí-
váme nástroje finančního trhu, akcie, 
dluhopisy, podílové a indexové fondy, 
ale také cizí měny, komodity či realitní 
aktiva. Pohybujeme se v prostředí vel-
kých peněz, kde účastníky transakcí 
jsou banky, penzijní fondy, pojišťovny 
nebo podílové a hedgeové fondy.  Ka-
ždodenně sledujeme kapitálové trhy, 
ke své práci využíváme analýzy a ter-
minály Bloomberg a Reuters. 

Co může soukromého střadatele 
zajímat na kapitálových trzích, jak 
je může využít?
Pojem kapitálové trhy zní většině Če-
chů odtažitě i lehce pejorativně, ale in-
vestování je přirozený a správný způ-
sob, jak ochránit úspory před inflací 
a jak si vytvořit rezervu třeba na stáří, 
na koupi nemovitosti či na vzdělání 
dětí. Ideálním nástrojem pro začínající 
investory a pro ty, co nemají čas nebo 
zkušenosti sledovat denně množství 
informací, je investování prostřednic-
tvím podílových fondů spravovaných 
renomovaným správcem. Široké spek-
trum fondů pokrývá různé třídy aktiv 
a odpovídá různým typům investorů. 
Tedy tomu, jak dlouho chcete investo-
vat, jak jste ochotní riskovat nebo ja-
kou máte představu o výnosu. 

O Češích se říká, že jsou konzerva-
tivní. Platí to i o financích a spoření? 
Češi upřednostňují spoření před in-
vestováním, ale časy se postupně 
mění a současné téměř nulové úroky 
na spořicích účtech to dále urychlu-
jí. Navíc se obávám, že nízké úroky 
tu budou spíše roky než měsíce… 
V  rámci naší finanční skupiny evidu-
jeme téměř půl milionu investorů, 
do podílových fondů investuje již ka-
ždý sedmý Čech! Ideální cestou jsou 
pravidelné investice. Opakovaným 
měsíčním posíláním rozumné částky 
nedáváte všanc svůj rodinný rozpočet 
a zároveň průměrujete nákupní cenu 
fondu. Dodržování této disciplíny je 
nejlepším pravidlem pro většinu po-
pulace a pomáhá překonat přirozený 
strach z investování. 

Jaká je obecně úroveň finanční gra-
motnosti v Česku??
Upřímně řečeno – nejde o žádný zá-

zrak. Pomalu se zlepšuje i díky progra-
mům tuzemských bank ve školách, ale 
v průměru nízká finanční gramotnost 
stále brání vyššímu zapojení investic 
do zhodnocování majetku obyvatel-
stva. Naopak, nízké povědomí vede 
některé lidi do náruče neregulovaných 
„mesiášů“, což končí riskováním veš-
kerého rodinného majetku v pochyb-
ných spekulacích. Taky bychom na 
školách rádi viděli odklon od upřed-
nostňování znalostí encyklopedického 
charakteru spíše ke schopnosti logicky 
uvažovat, aplikovat poznatky v praxi 
a k vyššímu zastoupení matematiky. 

V souvislosti s pandemií poklesla 
cena většiny aktiv. Jak se to pro-
mítlo do Vaší práce?
Přiznávám, že jsme měli strach z re-
akce klientů a možné paniky, ale do-
mácí investoři nás příjemně překva-
pili pragmatickou reakcí. Asi se přece 
jen projevila edukace posledních let, 
kdy jsme zdůrazňovali, že u  osob-
ních financí je potřeba si uchovat 
selský rozum a snažit se nepodleh-
nout emocím. Přes výraznou korekci 
kapitálových trhů v březnu a dubnu 
v souvislosti s koronavirem je dnes 
hodnota většiny fondů blízko své 
předkrizové úrovni. Řada klientů do-
konce nedávný pokles akcií využila 
jako dobrou příležitost pro nákup. 

Jaké jsou jiné nástroje spoření či in-
vestování?
Pro opatrné střadatele a investory, kte-
ří se nechtějí uchylovat k riziku, budou 
nadále ideální konzervativní smíšené 
podílové fondy. Úroky na bankovních 
účtech totiž zůstanou nízké. Určitě má 
smysl dávat peníze i do realit nebo si 
jako doplněk koupit inflační státní spoří-
cí dluhopisy. Rozhodně však nedoporu-
čuji například investice do jednotlivých 
korporátních dluhopisů malých firem s 
rizikovým business modelem. 

Klíčové je zřejmě slovo dlouhodobé?
To je opravdu naprosto klíčové, pro-
tože především dlouhodobé a dis-
ciplinované investování v horizontu 
alespoň tří, ale ideálně pět a více let 
přináší efektivní zhodnocení, které 
překonává inflaci a udržuje reálnou 
kupní sílu financí. 

Jsou fondy bezpečné? Čím by se 
měl investor řídit?
Fondy domácích renomovaných 
správců jsou vysoce regulovaným 
a transparentním investičním nástro-

jem, jsou pod supervizí ČNB a každý 
z nich navíc prochází pravidelným 
auditem. Jsou tedy zcela bezpečné. 
Klient by se měl hlavně vždy v rámci 
investičního poradenství na začát-
ku poradit s důvěryhodnou bankou 
a s investičním poradcem vybrat ten 
správný fond.

Pane Řezáči, závěrečná obligátní 
otázka. Jak se Vám žije v Újezdě?
Jsme tu celá rodina spokojení a šťast-
ní, ostatně s tímto cílem jsme před 
15 lety nemovitost v Újezdě kupovali. 
Jsme vděční za dobrou infrastruktu-
ru, blízkost přírody a dobré sousedy. 
Toužebně očekáváme vyřešení do-
pravní situace (Pražský okruh) a taky 
si myslíme, že by si tato městská část 
– i s ohledem na počet obyvatel – za-
sloužila víceleté gymnázium. Ale cel-
kově převažují pozitivní dojmy. 

Pavel Moudrý
Michal Hazdra

Martin Řezáč (45), vystudoval VŠE 
v Praze. V roce 2002 získal prestiž-
ní mezinárodní titul CFA (certifiko-
vaný finanční analytik). Začínal při 
studiích na dealingu Živnostenské 
banky. V roce 2004 přestoupil z fi-
nanční skupiny ING do skupiny 
Erste, kde od roku 2013 pracoval 
jako generální ředitel a předseda 
představenstva Investiční společ-
nosti České spořitelny. V roce 2015 
úspěšně dokončil transformaci lo-
kální a.s. na pobočku Erste Asset 
Management GmbH, které šéfuje. 
Je i předsedou Asociace pro kapitá-
lový trh. Ženatý, má dvě dcery. Má 
rád cestování s rodinou, jachting, 
skialpinismus a motorismus. 

Osobní finance? Chce to selský rozum
S Michalem Hazdrou, kolegou z redakční rady, jsme se setkali s panem Martinem Řezáčem, 
odborníkem na finance a práce s nimi, který vede pobočku Erste Asset Management.

LIDÉ
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HISTORIE

Z novější historie Újezda
V minulém čísle ÚZ jsme se v povídání o újezdské his-
torii, které sepsala naše paní kronikářka Marie Tomai-
desová, dostali až na samý práh 21. století. Ve druhé 
části vyprávění pokračuje až do minulého roku. 
V lednu 2000 byla otevřena služebna Policie ČR v Lišické. Za-
číná stavba bytů na sídlišti Rohožník ve střešních nástavbách 
v částce 8 mil. Kč. V březnu 2001 proběhlo sčítání lidu, do-
mů a bytů. Podařilo se dokončit I. etapu rekonstrukce a pří-
stavby původní budovy ZŠ. Na Blatově byl zprovozněn nový, 
světelně řízený přechod pro chodce. Důležitou akcí byla re-
konstrukce budovy úřadu (březen-červenec), protože jsme 
se stali správním obvodem pro městské části Běchovice, 
Klánovice a Koloděje. Vzniká nový správní obvod Praha 21. 
V dubnu převzal starosta od předsedy Poslanecké sněmov-
ny Václava Klause dekret o udělení znaku a praporu obce. 
Slavnostní křest znaku a praporu obce se uskutečnil 8. zá-
ří za účasti místopředsedkyně poslanecké sněmovny Petry 
Buzkové. Újezdští zahrádkáři oslavili 55.výročí. O rok později 
zasáhla stoletá voda 753 obcí v celé republice. Do velké 
vlny solidarity se zapojila i naše obec i občané. Celkem by-
lo odvezeno 15 dodávkových aut s humanitární pomocí. 
Do provozu byla uvedena další část školy -tělocvična a klu-
bovny nad tělocvičnou. V listopadu se uskutečnily volby do 
zastupitelstva. Starostou byl zvolen Petr Mach.
Referenda o přistoupení k EU se v naší obci v roce 2003 
zúčastnilo 61,67 % oprávněných voličů a 79,9 % řeklo své 
ANO. 2.září byla slavnostně otevřena celá zrekonstruovaná 
budova Masarykovy školy. V listopadu rezignuje na funkci 
starosty Petr Mach a zvolena byla Andrea Zikmundová.

VE ZNAMENÍ VÝROČÍ
2004: rekonstruuje se poliklinika na Rohožníku. Škola uvol-
nila patro v Polesné ulici pro MŠ. Bylo slavnostně otevřeno 
Újezdské muzeum. ZŠ oslavila 70 let výročí svého založení. 
SK Újezd nad Lesy oslavil 80. výročí a došlo také ke spojení 
s FK Újezd nad Lesy. O rok později skončila rekonstrukce 
obou našich rybníků. Podařilo se dát do pořádku téměř 
všechny komunikace III. a IV. třídy. Úspěšně byla dokonče-
na stavba nové školky v Čentické ulici. 2006: podařilo se od-
koupit pozemek na stavbu polyfunkčního domu. Největší 
akcí roku 2007 bylo zahájení rekonstrukce hlavního kana-
lizačního přivaděče. Bylo vybudováno multifunkční sporto-
viště u ZŠ. Začal se stavět polyfunkční dům na křižovatce. 
Během léta začala výstavba nového obchodního „Centra 
Blatov“. V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce hlavní-
ho kanalizačního přivaděče Rohožník-Blatov. 2009: obec 
oslavila 700 let od první písemné zmínky o Újezdě. Úřad 
vydal při této příležitosti knihu manželů Tomaidesových, 

„Střípky z Újezdské historie“. Otevřel se polyfunkční dům. 
V roce 2010 se rekonstruovala jídelna v MŠ Sedmikráska. 
Byly instalovány tři radary na měření rychlosti. Starostou 
byl zvolen Pavel Roušar. 
2011: probíhají rekonstrukce střech a fasády ZŠ Poles-
ná. Rekonstruoval se chodník k nádraží. Začala přístavba 
a  opravy sklepů v budově úřadu. Nedůležitější akcí roku 
bylo zahájení výstavby kanalizace na hlavní silnici v části 
ul.  Novosibřinská. Proběhlo sčítání lidu. 2012: pokračuje 
výstavba kanalizace, dokončeny rekonstrukce v ZŠ Polesná. 
V roce 2013 byly vybudovány dva bezbariérové přechody 
na sídlišti Rohožník. Pokračuje stavba kanalizace v Novosi-
břinské. O rok později provedena rekonstrukce kuchyně 
v ZŠ Polesná. Proběhly opravy v MŠ Rohožník a MŠ Sed-
mikráska. Slavnostně se otevřela cyklostezka v Čentické. U 
příležitosti výročí 1. sv. války vydává MČ Praha 21 publikaci 
„1. světová válka, osudy vojáků a legionářů z Újezda nad Le-
sy a okolí“. Starostou byl v listopadu zvolen Zdeněk Růžička. 
2015: byla schválena dotace na přístavbu školy v Polesné. 
Také bylo opraveno několik problematických ulic, (Onšo-
vecká, Hodkovská, Staroklánovická). Do provozu byla uve-
dena nová zastávka MHD „Rápošovská“.  MČ Praha 21 vy-
dává knihu „2. světová válka, osudy občanů z Újezda nad 
Lesy a okolí ve 2. světové válce“. 
V únoru 2016 byla zvolena starostkou Karla Jakob Čechová. 
Probíhá stavba splaškové kanalizace ve Starokolínské. Je 
dokončen nový asfaltový povrch v úseku nižší Starokolín-
ská i přístavba v ZŠ Polesná. Polyfunkční dům má koneč-
ně řádné využití, je zde Dům dětí a mládeže. O rok později 
ÚMČ odkoupil na Blatově budovu Ideal Lux na zbudování 
nového zdravotního střediska. Na Blatově začínají rekon-
strukce plynovodu. 2018: pokračuje stavba nové hasičské 
zbrojnice. Dokončena kompletní rekonstrukce multifunkč-
ního hřiště, modernizován vstup do budov ZŠ ve Staroklá-
novické a Polesné. 

NOVÝ POMNÍK V PARKU
Rekonstruovala se obřadní místnost. Byla dokončena nová 
služebna městské policie a skautská klubovna na Rohož-
níku. 28. října začínají obecní oslavy 100 let naší republiky. 
V parku u školy odhalen nový pomník arch. Z. Hoška moti-
vovaný letopočty jednotlivých let 1918-2018. V Újezdském 
muzeu byla otevřena výstava 100 let republiky U příležitosti 
tohoto výročí vydává Úřad MČ Praha 21 knihu manželů 
Tomaidesových „Újezd nad Lesy a okolí nejen na starých 
pohlednicích“. Novým starostou obce je zvolen Milan Sa-
mec. Dne 11. listopadu byla před újezdským hřbitovem 
vysazena k 100. výročí republiky „Lípa svobody“, další z vý-
znamných stromů naší obce. 
Po celý rok 2019 probíhají investiční akce a opravy místních 
komunikací. Opravuje se ulice Ratbořská a Nadějovská, 
chodníky ve Starokolínské a Polesné včetně zastávky před 
školou. Byla provedena rekonstrukce hřbitovní zdi a  zří-
zeny nové kolumbární skříňky. Vzniklo nové volejbalové 
hřiště u tenisových kurtů v Kácovské ulici a nové dopravní 
hřiště na multifunkčním hřišti. Na sídlišti Rohožník bylo vy-
budováno nové streetballové hřiště. Provedla se výměna 
herních prvků Během prázdnin byla zkolaudována kanali-
zace na hlavní. Veřejná kanalizace je úředně dokončena.

Marie Tomaidesová,
kronikářka obce
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Areál zahrádkářů - 150 m od křižovatky směrem na Koloděje
 oznamuje, že 

MOŠTOVÁNÍ JABLEK 

letos začne 12. září a bude probíhat
každou sobotu od 8 – 11 hod. až do odvolání

📞  Kontakt: Ing. Dvořák 281 971 928, 737 434 226  

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

Září je krásný měsíc, o který se dělí léto s podzimem. Začíná-
me se sklizní ovoce, zeleniny a pomalu připravujeme zahradu 
na zimu.  
Okrasná zahrada - vyrýváme postupně hlízy mečíků, nad-
zemní část odřežeme cca 10 cm nad hlízou a sušíme na 
vzdušném místě.  Nadzemní část spálíme, nejlépe ji dáme do 
biopopelnice.   Září je doba výsadby veškerých cibulovin, na 
sáčku je vždy vyznačena hloubka výsadby i rozpon, a to re-
spektujeme. Jedno pravidlo: hloubka výsadby = dvojnásobná  
velikost sázené cibulky.  
Špatně vyvíjející se květy u listopadek, jsou příznakem 
nedostatku vody, zaléváme pouze ke kořenům, zalévání 
celé rostliny podporuje vznik chorob – plísní. V květino-
vé zahradě odstraňujeme letničky, které máme na záho-
nech mezi trvalkami pro vyplnění místa, v tuto dobu již 
nebývají pěkné. S výjimkou trvalek, které kvetou později 
na podzim, můžeme v září dělit a přesazovat všechny trsy 
květin. Při přesazování dbáme na to, aby oddělené trsy 
byly dostatečně veliké, pevně zasazené ve správné hloub-
ce a dobře zalité. Při přesazování zkracujeme kořeny na 
polovinu. 
Zeleninová zahrada – Rajčata: pokud jsme již v srpnu neza-
štípli vrcholky rostlin, neprodleně tak uděláme, malé plody 
nedozrají, sama nechávám pět plodenství nad sebou. Celer 
vyžaduje nejvíce vody, je to doba jeho největšího růstu, zá-
sadně neotrháváme spodní listy. Ozimý hlávkový salát vy-
séváme pouze na půdách hlinitopísčitých v době od 1. do 

10.  září. Na mokrých, těžkých půdách není vůbec doporu-
čeno. Špenát pro jarní sklizeň vyséváme do 15 září. Sklízíme 
majoránku z druhé sklizně, sušíme bylinky a zelené natě. 
Pokojové rostliny, kaktusy, sukulenty, které letníme ven-
ku, před příchodem teplot blížící se nule odneseme do bez-
pečí. Také s nižšími teplotami snížíme zálivku. Do poloviny 
září máme čas na přesazování pokojovek. Při přenášení je 
důkladně prohlédneme, abychom si nezanesli domů nebo 
do zimních zahrad škůdce. Malý přehled s přípravky proti 
nim a ochrannou dobou: červec (červík ve vatě) – Applaud 
25WP (1 den), Sumithion Super (7 dní), molice (bílá muška 
nebo jako motýlek) – Applaud 25WP (1 den), Karate 2,5WG 
(3  dny), Talstar 10EC (3 dny), sviluška (malinký pavouček) – 
Nisorrun 10WP (1 den), Talstar 10EC (3 dny). 
Ovocná zahrada - Sklízíme jádroviny podle zralosti, ukládá-
me na lísky nejlépe v jedné vrstvě. Spadané nenecháváme 
dlouho pod stromy, kazící se plody dáváme do sanační jámy 
a zasypáváme prachovým páleným vápnem a zemí. Tato lik-
vidace je velmi jednoduchá, a přesto vidíme tolik zkažených 
plodů pohozených v lese, polích a volných plochách. Rakytník 
řešetlákový, velký zdroj vitamínů, musíme sklízet v první po-
lovině září, při pozdější sklizni klesne obsah cenných látek až 
o 40%.
Srdečně zveme širokou veřejnost na podzimní výstavu 
(viz. Pozvánka) a naše stránky https://kvetyujezda.ic.cz, kde 
je vše o nás a také obsáhlejší článek. Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v září

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

Praha 21 - Újezd nad Lesy

Výstava 2020

OVOCE A ZELENINA
srdečně zveme naše členy, občany a  přátele, k  účasti 
i návštěvě tradiční podzimní výstavy letošních výpěstků. 

Těšíme a spoléháme se.

Příjem exponátů ve čtvrtek 1. 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 2. října 8 – 13 hod. pro děti ze škol
pátek 2. října 13 – 17 hod. pro veřejnost

sobota 3. října 8 – 16 hod., následně výdej exponátů

Základní a mateřské školy z Újezda každoročně 
obohacují naši výstavu prezentací dětských prací, neboť 

ČZS vyhlašuje 28. ročník výtvarné soutěže na téma

ZAHRADA PLNÁ ŽIVOTA
Výstava se koná za podpory 

Úřadu MČ Praha 21 
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SPOLKY

Který sport je v česku nejpopulárnější? Odpověď zná asi 
každý – bezesporu je na prvním místě fotbal. Dál už ale 
přesné pořadí trefí jen ti, kdo se o sport zevrubně zajíma-
jí. Nebudeme napínat – podle velikosti členské základny 
sportovních oddílů je dvojkou tenis, následovaný ledním 
hokejem. „Bramborovou“ pozici má u nás volejbal – i když 
trochu nezaslouženě. Na rozdíl od hokeje, který se hraje 
povětšinou v hale, na volejbalový kurt narazíte často. Jeden 
zbrusu nový nedávno vyrostl i v areálu ve Veletovské ulici 
v Újezdě. Zahrát si tu může každý, jednu ze svých zákla-
den tu ale má i mládežnický volejbalový oddíl SK Joky, který 
v Újezdě působí již sedmým rokem. 
U jeho zrodu stáli v roce 2013 manželé Petr a Barbora Pl-
zenští. Petr je aktivní hráč volejbalu, pracoval jako trenér 
také v SK Slavia a PVK Olymp, Barbora působila dvacet let 
v atletickém oddíle ve Školním sportovním klubu při Masa-
rykově ZŠ, má trenérské zkoušky na atletický trénink dětí 
i volejbal. V SK Joky má na starosti kondiční přípravu a pří-
pravku. „Začínali jsme s dvanácti dětmi, což byl pro nás li-
mit. S méně žáky by to dělat ani nešlo. Teď máme stabilně 
tak kolem padesáti dětí,“ vysvětluje Barbora Plzenská, kte-
rá je předsedkyní volejbalového spolku. 

Všechny barvy 
volejbalu

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, starší žactvo a kadetky trénují 
v Újezdě nad Lesy v tělocvičně ZŠ Polesná a na 
antukovém hřišti „Veletovská“. 

Kontakt: Petr Plzenský tel: 720 953 240 

Činnost sportovního klubu je finančně podporována v rámci 
Grantového systému MČ Praha 21 a MČ Praha – Běchovice.  

Těm nejmladším v oddíle je kolem sedmi let, nejpočet-
nější je skupina kolem dvanácti let, svěřenci manželů 
Plzeňských ale někdy vydrží navštěvovat SK Joky až na 
práh dospělosti. Třeba letos chce oddíl přihlásit do sou-
těže kadetky, což jsou děvčata ve věku 15-16 let. „Zlo-
mový bývá přechod ze základní školy na střední, děti už 
mívají jiné zájmy, často dojíždějí a nezbývá jim čas,“ líčí 
své zkušenosti trenérka. 
S volejbalem se v SK Joky začíná od píky. „Dnešní dě-
ti nemají pohybové návyky, jako první je učíme házet 
a chytat míč, odhadnout, kam poletí,“ říká Barbora Pl-
zenská. Teprve pak přijde na řadu takzvaný barevný 
minivolejbal. Jde o hru odstupňovanou podle obtížnosti 
do různých barev – od žluté, což je v podstatě přehazo-
vaná, až po zelenou a modrou. To už je skoro klasický 
volejbal, ovšem na menším hřišti a s menším počtem 
hráčů. Právě v zelené variantě SK Joky dosáhlo nejvyš-
šího umístění, družstvo děvčat bylo ve své kategorii 
stříbrné na Mistrovství republiky v roce 2018. O rok 
předtím na republikové mistrovství postoupily i mladší 
žákyně. 
SK Joky trénuje pravidelně v Újezdě i sousedních Bě-
chovicích, od obou obcí také dostává granty, oporu má 
v  Českém volejbalovém svazu i od rodičů svých svě-
řenců. Dětem se oddíl věnuje i mimo školní rok, pravi-
delně pořádá sportovní tábory v Jizerských horách. A 
co by zkušená trenérka poradila, kdyby v Újezdě moh-
la rozhodovat, kam investovat? „Školní tělocvična má 
dvě haly, teď navíc s novým povrchem, to je určitě fajn. 
Ale je neustále vytížená, hodila by se ještě jedna menší 
hala. Nemusí to být žádný komfort, ale věřím, že nejen 
nám by to umožnilo navýšit hodiny tréninků a dát dě-
tem větší možnost zasportovat si,“ uzavírá předsedky-
ně volejbalového oddílu SK Joky. 

Blahoslav Hruška



Na začátek bychom rádi poděkovali panu Janu Jackaničovi 
za nominaci našich hasičů při nasazení v době epidemie CO-
VID-19. Poděkování patří i pivovaru Velkopopovický Kozel za 
poukaz na jeden třicetilitrový soudek . Bylo to pro nás obrov-
ské překvapení, děkujeme.
Újezdští hasiči, ale nezahálí ani o prázdninách. Nejen brigá-
dy, školení či údržba požární techniky je součástí práce čle-
nů jednotky Sboru dobrovolných hasičů, ale také zásahy, kde 
naši hasiči nasazují životy. Seznam zásahů v prázdninovém 
období:
4. 7. vyjela jednotka v počtu 1+3 s technikou DA Transit na 
obtížný hmyz do ulice Bělušická. Jednalo se o vosí hnízdo ve 
stromě nad chodníkem a vchodem do domu. 
6. 7. v čase 19:45 hod. naše jednotka vyjela k nahlášenému 
spadlému stromu přes komunikaci Staroklánovická v počtu 
1+3 s DA Transit. Po provedeném průzkumu jednotka za po-
mocí motorové pily strom odstranila.
21. 7. ohlášena technická pomoc, likvidace nebezpečného 
hmyzu - sršně v ulici Podlužanská, jednotka v počtu 1+3 vyjela 
na místo události. Po provedeném průzkumu zjištěno sršní 
hnízdo u přípojky plynu.
22. 7. v čase 9:15 hod. jednotka vyslána operačním střediskem 
HZS hl. m. Prahy na požár nízké budovy v ulici Šlechtitelská 
(Praha- Klánovice). Jednotka vyjela na místo události v počtu 
1+3 s T815 CAS 32 a další členové drželi pohotovost na hasič-
ské zbrojnici pro případ potřebného posílení. Jednotky na mís-
tě události HZS Praha, JSDH Klánovice, JSDH Běchovice. 
23. 7. ohlášena technická pomoc, nebezpečný strom, ulice 
Rápošovská. Jednotka vyjela k události v počtu 1+3 s DA Tran-
sit a za pomocí motorové pily strom odstranila.
25. 7. ve 13:23 hod. naší jednotce byl vyhlášen poplach - po-
žár průmyslové haly. Jednotka vyjíždí k požáru haly v ulici 
U Technoplynu (Praha -Kyje). Na místo požáru zamířily naše 
obě cisterny T815 CAS 32 v počtu 1+3 a T148 CAS 32 v počtu 
1+1. Po ohlášení veliteli zásahu jsme byli určeni ke kyvadlové 
dopravě vody a hašení kontejnerů lafetovou proudnicí. U po-
žáru se vystřídalo několik jednotek JSDH hl.m.Prahy. Jednotka 
se vrátila na svoji základnu v 18:45 hod.
3. 8. 20:32 hod. byla jednotce ohlášena technická pomoc, lik-
vidace obtížného hmyzu, ulice Chmelická, jednotka vyjela na 
místo události v počtu 1+4 s DA Transit. Po provedeném prů-
zkumu bylo zjištěno vosí hnízdo nad vchodem do domu a pod 
střešním obkladem.
7. 8. v čase 22:07 hod. byl vyhlášen poplach naší jednotce na 
požár travního porostu na okraji Újezda nad Lesy a Sibřiny 
v ulici Zaříčanská. Jednotka vyjela na místo události s T815 
CAS 32. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum 
a zjištěn požár balíků. Dvěma C proudy byl požár uhašen a za 
použití termokamery bylo ohledáno místo požáru pro případ 
skrytých ohnisek. Jednotky na místě události HZS Praha, HZS 
Říčany, JSDH Úvaly, JSDH Klánovice a JSDH Kolovraty. 

Lukáš Sady,
velitel družstva JSDH

Horké léto u hasičů

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

 – jednotné evropské číslo tísňového volání - SOS
 – k oznámení jakékoliv mimořádné události

150 – HASIČI
 – Hasičský záchranný sbor HZS a JSDH
155 – ZÁCHRANKA
 – Zdravotnická záchranná služba - ZZS
158 – POLICIE
156 – MĚSTSKÁ POLICIE
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Cyklistický výlet o několik století zpátky měl několik nej. Byl 
nejdelší, nejteplejší, nejpočetnější a měl navíc několik pře-
kvapení. Před Masarykovou školou se nakonec sešlo 19 cyk-
listických odvážlivců. Tento malý peleton se s malým zpož-
děním vydal na 63 km výlet do vesničky Ostrá - Botanicus. 
Délka výletu mě od začátku trochu strašila, a tak jsem měl 
připravenou i náhradní variantu na cestu zpět, a to za využití 
vlaku. První milé překvapení jsme zažili těsně před kaplí sv. 
Václava, a tím bylo nové občerstvení U Fazole. První pivko, 
pokec s provozovatelem, povinné foto a hurá do sedel. Do 
vesničky Botanicus jsme dojeli skoro v pravé poledne a tep-
loměr u pokladen ukazoval slušných 31°C. Tady byl prostor 
na prohlídku historické vesničky a zahrady, popřípadě si 
každý mohl vyzkoušet některá řemesla, něco vyrobit nebo 
vyzkoušet, naobědvat se a doplnit tolik potřebné tekutiny. 
Malá zajímavost, v krčmě nedostanete kávu. Na dotaz do-
stanete jednoduchou odpověď, ve středověku ještě neznali 
kávu. 
Pro mě druhé obrovské a milé překvapení bylo, že všichni 
se z vesničky budeme domů vracet na kolech. Je pravdou, že 
zde jsme se trochu rozdrobili, někdo jel dříve, někdo později 
kvůli dětem, ale nikdo nevyužil únikovou variantu, popojet 
vlakem. Při zpáteční cestě jsme také trochu zakufrovali, a tak 
celý výlet byl nakonec dlouhý 65 km. Byli ale i jedinci, co prá-

vě odjeli z vesničky dříve a  v  Újezdě 
jim cyklocomputer ukazoval 73 km. 
Asi zakufrovali trochu dále. První vy-
hodnocení cyklovýletu bylo v Bistru 
v Zelenči, druhé v restauraci U Smolí-
ků. Byla to nutnost, protože jsme byli 
už skoro doma, a v tak obrovském 
horku je nutné pravidelně doplňovat 
tekutiny. A pro mě poslední překva-
pení, ale současně obrovský respekt 
a  uznání si zaslouží paní Jarka. Celý 
výlet s námi absolvovala na kole, kte-
rému já říkám „nákupní“. Takové to 
kolo s blatníky, nákupním košíkem, 
trochu vrže, moc nechce přehazovat 
a ani se nechce moc točit. Paní Jarko, 
na takovém kole ujet v hrozném ve-
dru 65 km, to si zasluhuje obrovský 
obdiv. Slibuji, že další výlet nebude 
tak dlouhý, snad. Všem „účastníkům 
zájezdu“ díky, snad se výlet líbil, mně 
určitě ano, a tak zase někdy příště.

Jan Veselý      

Cyklistický výlet 
do historické vesničky 
Botanicus

Psychoterapie zdarma 
pro dospělé a děti
Terapeutické centrum Modré dveře, které se dlou-
hodobě zaměřuje na komplexní pomoc veřejnosti 
v oblasti duševního zdraví, nabízí psychoterapie 
a psychologické poradenství zdarma pro osoby re-
gistrované na OSPOD (orgán sociálně právní ochra-
ny dětí).
Díky dvěma projektům cíleným na podporu rodin, 
může centrum nabídnout své jinak zpoplatněné 
služby zdarma a zpřístupnit je tak těm, kteří by o ně 
stáli, ale běžně si je nemohou dovolit. 
Psychologické a psychoterapeutické služby zdarma 
je možné využít do konce roku 2020 v pobočce Tera-
peutického centra Modré dveře v Praze - Hostivaři. 
Jsou přístupné jednotlivcům, párům a rodinám ži-
jícím trvale v Praze nebo Středočeském kraji, kteří 
jsou zde evidováni na kterémkoliv OSPOD.  Aktivity 
projektu Psychologické poradenství pro rodiny 2020 
jsou podpořeny Ministerstvem práce a sociálních 
věcí z dotačního programu Rodina, aktivity projek-
tu Terapie pro rodiny 2020 jsou podpořeny Magis-
trátem hl. m. Prahy z dotačního programu Rodinná 
politika. Stále máme v projektech volná místa, ne-
váhejte se v případě zájmu objednat nebo zavolat 
pro bližší informace na tel. 727 864 785. Pro více 
informací o Modrých dveřích navštivte www.mod-
redvere.cz.

Tereza Zahradníková,
Modré dveře
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Letošní rekondiční pobyt SPCCH se 
uskutečnil ve Spáleném Poříčí. Jde 
o krásné malé městečko, ve kte-
rém se narodil známý léčitel – páter 
František Ferda a několik let tu žil 
a jako kaplan pracoval známý český 
básník a spisovatel Jindřich Šimon 
Baar. Při procházkách po městečku 
jsme stále objevovali něco nového 
– je tu nevelký zámek či starý židov-
ský hřbitov. Nemohu vynechat bý-
valý špejchar, který se teď používá 
jako třípodlažní výstavní síň, kde je 
mimo jiné rozsáhlá výstava obrazů 
Jiřího Wintera Neprakty. Zajímavý je 
i Podhrázský mlýn pod Zámeckým 
rybníkem z 18. stol. A to jsem ještě 
nezmínila dominantu města a  ná-
městí – kostel sv. Mikuláše.
Vždy dopoledne jsme cvičili – kaž-
dý podle svých možností – buď na 
lehátkách, nebo na židlích. Odpole-
dne jsme šli většinou na vycházku 
nebo někam popojeli autobusem. 

Vyrazili jsme třeba lesem na vyhlíd-
ku na Mariině skále, která byla ob-
novena podle dobových fotografií. 
Navštívili jsme také zámek Nebílo-
vy. Přiznám se, že mi nejdříve ten 
název mnoho neřekl. A nebyla jsem 
sama. Jde přitom o výjimečnou 
ukázku vrcholné barokní architek-
tury vídeňského typu, o jehož pře-
stavbu se zasloužil Johann Lucas 
von Hildebrandt, věhlasný architekt 
např. vídeňského Belvederu. Zatím 
je opraveno přední křídlo – a  sto-
jí to za to! V zadním křídle je zatím 
přístupno jen několik místností, ale 
ptačí salon a taneční sál jsou skvos-
ty, které se nikde jinde neuvidí. I ve-
čery jsme měli pestré, měli jsme 
možnost poslechnout si chodské 
písničky v  podání dudácké muziky 
a zazpívat si s nimi. Jiný večer nás vý-
tvarnice Štěpánka Kašparová sezná-
mila s výrobou vitráží, závěsů, zápi-
chů a svícnů Tiffanyho metodou.

Navštívili jsme také vodní hamr 
v  obci Dobřív nedaleko Rokycan, 
unikátní technickou památku při-
pomínající tradici zpracování železa 
v tomto kraji. Při jedné z vycházek 
jsme se vydali naučnou stezkou ví-
ly Terezky a došli jsme na Šťastnou 
věž, odkud jsme dohlédli až na vy-
soký komín se dvěma čápy a třemi 
čápaty.
Muzeum ve Strašicích bylo zamě-
řeno především na vojenské zá-
ležitosti, takže se líbilo převážně 
mužům. Velmi pěkně je tu popsána 
havárie malého letadla, kdy se pi-
lot úspěšně katapultoval a dopadl 
na zem nezraněn. Vystaven je zcela 
zdemolovaný motor, výrazně po-
škozené křídlo a naprosto neporu-
šená uniforma pilota. Ale i ženy si 
zde mohly najít mnoho zajímavého 
z minulosti: archeologické nálezy 
kovového nářadí, keramických ná-
dob, sbírky bankovek a mincí z na-
šeho dětství a mládí, vycpaní ptáci 
a zvířata a mnoho dalších věcí. Víte, 
co je a kde je Hvížďalka? Pak vězte, 
že je to rybník u Spáleného Poříčí. 
Vede k němu naučná stezka lesem 
a loukami a bylo tam krásně.
Poslední večer jsme měli tajný vý-
let. Odjeli jsme do Rožmitálu pod 
Třemšínem, do kostela Povýše-
ní svatého Kříže, kde na přelomu 
18.  a  19. století působil Jakub Jan 
Ryba, vyslechli jsme ukázky z jeho 
skladeb a prohlédli si varhany, kte-
ré pamatují J. J. Rybu. Pak už byl 
opravdu konec pobytu, ale můžeme 
se těšit zase na ten příští!

Soňa Pilná

Kardiaci ve Spáleném Poříčí

Z akcí SPCCH
VYCHÁZKA
Karlovem na bastion a dále na Albertov
čtvrtek 24. září 
Sraz zájemců je v podchodu metra C stanice I. P. Pavlova v 10 hod.
Doporučená doprava: bus 250 na Černý Most, metro B, přestup na Florenci 
na metro C- výstup I. P. Pavlova

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ 
Plavání a cvičení v bazénu Wellness Kossuth bude probíhat :
úterý: plavání od 29. 9. do 1. 12. – 10 x
pátek: plavání a cvičení od 2. 10. do 4. 12. – 10x
Zájemci o bazén, hlaste se u paní Marie Tomaidesové, tel.  775 377 769, 
mail: marytomaides@seznam.cz
Tato akce je finančně podpořena z grantového systému ÚMČ Praha 21

 BESEDA
 Jihoafrická republika  „Za velkou pětkou do kolébky lidstva“
nás svým vyprávěním doprovázeným fotografiemi
zavede ing. Jitka Carbolová
ve čtvrtek 8. října 
Akce se koná v divadelním sále Masarykovy ZŠ od 15:30 hod.
Srdečně zveme všechny zájemce o cestování do země, kam se málokdo z nás 
podívá. 
Pořádá SPCCH a Újezd nad Lesy: krajina pro život.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
Akce nejen pro seniory bude pravidelně 2. pondělí v měsíci, tj. 12. 10., 
9. 11. a 14. 12. Jako vždy od 14 hod. v přízemí Polyfunkčního domu (Level) 
-  vchod ze Staroújezdské. Zájemci, nezapomeňte si papír a tužku a hlavně 
chuť něco pro sebe udělat. Na setkání se těší lektorka E. Štrasmajrová

ŘÍJNOVÝ VÝLET 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem a zámek je hlavním cílem výletu, který 
pořádá SPCCH 15. října 
První zastávkou bude Čáslav. Po návštěvě Kladrub n. L navštívíme Loretu v Chlumci 
nad Cidlinou. Cena výletu 250 Kč. Odjezd od prodejny Lidl v 6.45 hod.
Zájemci, hlaste se u svých důvěrnic nebo u Evy Štrasmajrové tel. 777 286 672.

Co chystá KAS
Zájezd
Klub aktivních seniorů (KAS) pořádá 
5. září zájezd na zámek Libochovice, 
Budyně nad Ohří a Lázně Mšené. 
Odjezd v 8:00 hod. z Blatova a od 
Lidlu. Cena 300 Kč
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SPORT

Újezdští fotbalisté mají za sebou léto, které jim přines-
lo radosti i starosti. Začněme tím příjemnějším. Koncem 
července proběhl formou příměstského tábora tradiční 
fotbalový kemp. Na zahájení se přišel podívat starosta 
Milan Samec, jako obvykle dorazila na kemp i fotbalová 
osobnost. Tentokrát v podobě Jaroslava Köstla, manaže-
ra a asistenta trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského, kte-
rý dříve působil také ve Spartě, Bohemians, na Žižkově 
i v Liberci. „Děti si užily spousty zábavy, zkusily si též něco 
jiného, než je fotbal a také nasbíraly další nové zkušenos-
ti! Prakticky, vážně fajn týden a my děkujeme všem, kteří 
u toho byli,“ vzkázal FK Újezd nad Lesy na svém faceboo-
kovém profilu. 
V rámci přípravy odehrálo „áčko“ tři přátelská utkání - 
s SK Praga Vysočany, Sokolem Libiš a s Klíčany. Trenér 
Josef Šimek mezitím potvrdil, že na nové soupisce počítá 
nadále jak s bratry Jarolímy, tak s brankářem Jaromírem 
Blažkem.  

Radosti i starosti fotbalistů

 

V sobotu 19. září v 9:30 hod. odjíždí újezdský cyklospolek 
od busty TGM směrem na Brandýs nad Labem opět 
půvabným krajem Polabí. Cíl - spoluúčastnit se tradičního 
uměleckého festivalu Polabský Montmartre. Cesta tam 
měří cca 20 km. Od 10 do 20 hod. tu budou v inspirujícím 
prostředí zámecké Panské zahrady k vidění a slyšení 
kreativci a umělci všeho druhu, kapely, divadlo. Umělci, 
ani veřejnost neplatí. V náramné Restauraci v Pivovaře 
(přes most do St. Boleslavi) jsou „Cyklisté vítani“ a moc 
dobře tu vaří. Těšíme se na shledání.

Petr Mach

Cyklovýlet do Brandýsa

ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl atletiky - ve spolupráci
s Městskou částí Prahy 21
pořádá 15. ročník lesního běhu

BBĚĚHH OO PPOOHHÁÁRR SSTTAARROOSSTTYY aanneebb 
BBĚĚHH ZZAA ÚÚJJEEZZDDSSKKOOUU SSOOVVOOUU 

Datum: náhradní termín - sobota 03. 10. 2020
Místo: lesní cesty, Pilovská 303, 190 16  Praha 21 – Újezd nad Lesy
Přihlášky: on line do čtvrtka 01. 10. 2020 do 24:00 hodin (online registrace připravujeme na našem webu 

www.atletikaujezd.cz, spuštěny budou v měsíci září) nebo na místě startu od 8:00 hodin a končí 
nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie.
Doporučujeme všem přihlášky přes internet – urychlíte tím výdej čipů a startovních čísel.

Startovné: 50,- Kč předžactvo a žactvo,  100,- Kč dorost a dospělí
Harmonogram: 9:00 start prvních dětských kategorií, 12:00 start prvních kategorií dospělých
Ostatní: dodržujeme a respektujeme aktuální platná nařízení a omezení, žádáme všechny účastníky o stejný 

přístup
Info: Michal Augusta, e-mail: maugusta@centrum.cz, telefon: 602 299 011

Kompletní propozice a informace potom na www.atletikaujezd.cz

NÁBOR HRÁČŮ
SHÁNÍME KE KATEGORII STARŠÍCH ŽÁKŮ

HRÁČE K DOPLNĚNÍ TÝMU.
ROČNÍK 2006/2007

HRAJEME 1. TŘÍDU, 
MÁME SKVĚLÉ TRÉNINKOVÉ ZÁZEMÍ, 
TRENÉRY S LICENCÍ A BEZVA PARTU!

PŘIDEJ SE K NÁM!

Počátkem srpna pak ale přišla špatná zpráva – jeden z hráčů 
A-týmu byl pozitivně testován na Covid-19 a první dvě kola 
nového soutěžního ročníku tak budou odložena. Rozpis zá-
pasů Pražská teplárenská ligy nicméně slibuje i během září 
a října řadu zajímavých zápasů. Tak přijďte fandit!

Blahoslav Hruška



V pátek 11. září 2020 od 16:45 hod. se 
uskuteční asi půlhodinové exhibiční 
vystoupení újezdských taekwondistů 
na multifunkčním sportovišti (skate-
park vedle Masarykovy ZŠ). Na tuto 
akci Vás zve újezdský oddíl Kangsim 
Dojang spolu se svým generálním 
partnerem společností Abak, která je 
provozovatelem sítě újezd.net. Akce 
se koná v rámci Dnu zdravé Země, 
který pořádá MČ Praha 21. Vystoupe-
ní bude určeno jako ukázka pro nové 
zájemce o toto bojové umění a v pří-
padě zájmu bude možnost se do od-

dílu přihlásit. Podrobné informace 
jsou k dispozici na www.kangsim.cz. 
Exhibice taekwonda mají v Újezdě 
již svou tradici a konají se každoroč-
ně, většinou v září na úvod nového 
školního roku. I letos se můžete těšit 
na přerážení dřevěných desek ruka-
mi i nohami, na místě, ve výskoku i v 
letu přes překážku. Dále uvidíte si-
lové přerážení stavebního materiály 
ytong, ukázku zápasu, sebeobrany, 
sestav na hudbu a mnoho dalších za-
jímavostí. Budeme rádi, pokud se při-
jdete podívat. 

Některé aktivity našeho oddílu jsou 
finančně podporovány v rámci do-
tačního systému MČ Praha 21. Jed-
ná se o tréninkové a závodní spor-
tovní aktivity našeho klubu, které 
se dotýkají především materiálního 
vybavení, pronájmu tělocvičny, do-
pravy a  startovného na turnajích. 
Letos mohou být díky tomuto systé-
mu podpořeny turnaje Czech Open, 
Moravia Poomse Cup a Hansoo Cup. 
Touto cestou bychom chtěli MČ Pra-
ha 21 poděkovat. 

Marek Doxanský
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KANGSIM DOJANG 
TAEKWONDO WTF - PRAHA, ÚJEZD NAD LESY 

WWW.KANGSIM.CZ 
tel.: 776 025 258, e-mail: sekretariat@kangsim.cz 

 

KANGSIM DOJANG a ÚJEZD.NET Vás srdečně zvou na EXHIBIČNÍ VYSTOUPENÍ spojené s náborem, které se uskuteční v 
PÁTEK 11. ZÁŘÍ 2020 OD 16:45 v multifunkčním sportovišti (skate park vedle Masarykovy ZŠ), Čentická 1628, Újezd nad 

Lesy. Vystoupení slouží jako ukázka taekwondo technik a je určeno pro veřejnost, začínající i stávající taekwondisty. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exhibiční vystoupení probíhá 
v rámci akce Den zdravé 
Země, kterou pořádá 
MČ Praha 21. 

Tréninky začátečníků budou 
probíhat: 

• Začátečníci 6-7 let 
ST 15 – 16 hodin 

• Začátečníci 8-12 let 
ČT 15 – 16 hodin  

• Začátečníci 13+ let 
dle domluvy 
 Pod vedením hlavního trenéra 

Marka Doxanského (5.dan) 
vedou tréninky trenéři Pavel 
Pospíšek (3.dan), Martin Horák 
(3.dan), Martin Skolil (2.dan), 
Mikuláš Novotný (1.dan), 
Kateřina Skotnicová (2.dan) a 
další trenéři. 

Na exhibici uvidíte: 
• přerážení dřevěných desek 
• silové přerážení stavebního 

materiálu Ytong 
• kopy ve výskoku 
• ukázku zápasu ve vestách 
• sebeobranu 
• sestavy 

Exhibiční vystoupení taekwondo 

Cvičení TJ Sokol
Z důvodu rekonstrukce tělocvičen základní školy 
v Polesné se cvičení dospělých a dětí posune na konec 
září nebo začátek října 2020. Sledujte Újezdský 
zpravodaj a webové stránky TJ Sokol https://sites.

google.com/view/tj-sokolujezdnadlesy/. sekce Sport 
pro všechny. 
O aktuální situaci ohledně začátku cvičení Vás budou 
informovat naši cvičitelé. 

Petra Mašková 
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V sobotu 19. září se uskuteční závod pro děti a mládež 
od jednoho roku do 18 let Mladé Běchovice. Letošní 
půlkulatý 55. ročník je poznamenán velkým napětím. 
Nikdo neví, jak se hygienici rozhodnou a v jakém režimu 
se budou moci sportovní soutěže pořádat. Abychom 
předešli možným omezením, rozhodli jsme se pro tento 
ročník k několika opatřením:
- příchod do areálu bude pouze cestou kolem rybníčka.
- vyzvedávání čísel bude probíhat postupně na malém 

fotbalovém hřišti
- závodníci nebudou čekat na losování – firma IPEX 

věnovala ceny nejstarším kategoriím
- závodníci budou odcházet z areálu „hlavním“ vchodem 

ihned po vyhodnocení kategorie
- dětská atletika bude mimo areál na louce pod DPS
- přihlásit se je třeba nejpozději v pátek 18. září 

do 16. hod. na www.mladebechovice.cz
- závod je časově rozvolněn, aby se jednotlivé kategorie 

nepotkávaly
Držte nám palce, aby se i 55. ročník vydařil.

Jan Jech,
ředitel závodu

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Mladé Běchovice 
BĚCHOVICE

ÚVALY
na louce pod kostelem - HUDBA
5. 9., sobota, od 20 hod. - Divokej Bill 
Koncert legendární úvalské kapely. Více na www.divokejbill.cz
Hospoda Na dobrým místě - SOUTĚŽ
12. 9. sobota, od 10 hod. - Úvalský kotlík 2020 - 
Sedmý ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. 

KLÁNOVICE
KC Nová Beseda - TALKSHOW 
9. 9., středa, od 19 hod. - Husitka a katolík
O životě, víře, cestách a setkáních s katolíkem Davidem 
Maskem a husitskou farářkou Matinou Viktorií Kopeckou.
BESEDA
22. 9., úterý, od 19 hod. 
…Tady všude byl!
Vzpomínkové setkání k desátému výročí úmrtí herce 
a scénáristy Ladislava Smoljaka. Pobesedovat přijdou jeho 
syn David a dlouholetý herecký kolega Zdeněk Svěrák.

KVĚTNICE
5. 9., sobota, od 10 hod. 
Květnický Ušák 2020
Tradiční květnická slavnost. Konec o 17 hod.
na louce u rybníka

JIRNY
Hostinec U Antošů - KINO - 11. 9., pátek, od 19 hod.
Havel - Nový český životopisný snímek od režiséra Slávka 
Horáka. V hlavních rolích Viktor Dvořák, Anna Geislerová, 
Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Stanislav Majer, 
Jenovéfa Boková, Adrian Jastraban a Jiří Bartoška. 

Kulturní léto 
u našich sousedů

Chcete být v obraze? Sledujte facebookový profil 
EastSideEvents.
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 KLÁNOVICKÝ TRH SE STĚHUJE!

OD 5. 9. 2020
KAŽDOU SOBOTU

8 -12 HODIN

ŠESTAJOVICE 
ULICE TYRŠOVA

TRH
V ALEJI

VAŠI FARMÁŘI NA NOVÉM MÍSTĚ, 
STÁLE S VÁMI.

OBEC ŠESTAJOVICE

OD 9 HODIN 
ZAHRAJE KAPELA

PŘESKOPEC

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení
604 690 317

Zde by mohl být Váš inzerát
za 363 Kč, objednávejte na 

inzerce@praha21.cz

leták ujezd.indd   1 17.8.2020   14:05:43

Nabízím externí vedení účetnictví, 
daňové evidence, správu personalistiky 

včetně zpracování mezd pro s.r.o. i OSVČ. 

Zpracování DPH, KH, SH, silniční daně 

a dalších daní. Komunikace s FÚ, SP a ZP. 

Mám 20 let praxi s osobním přístupem. 

Ceny jsou vždy po dohodě.

Tel.: 608 955 185
email: belivanucto@gmail.com 



PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané

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

Email: kcrt@seznam.cz

SERVIS, REVIZE 
PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB 

STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY 

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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

INZERCE

Zavedená účetní firma 
rozšiřuje své kapacity.

Komplexní zpracování účetnictví,
daňové evidence, DPH, 

daňových přiznání… 
T: 777 928 990 

nebo e-mail: MynarovaJ@seznam.cz 

https://dumfinancesro.eu
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Naučím Vás domluvit se 

www.anglictina-u-vas.cz

ANGLICKY

DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

malé i velké

tel. 775 95 00 98

Otevírá nové jazykové kurzy 
Angličtina, němčina, španělština 

a další 
Jazyky nás baví  

www.happyschool.cz 



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

dokumentace, insolvence, nemovitosti, 
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
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na 4, 6 a 8letá gymnázia a ostatní střední školy s maturitou
Příprava na přijímací zkoušky

www.prijimackyujezd.cz                       prijimacky_cermat 

Již třetí rok více než 90% úspěšnost přijetí našich studentů!
Naše učebny se nacházejí nedaleko od 2. stupně újezdské ZŠ.

Výhradně dle požadavků CERMAT

Individuální lekce
nejúčinnější forma 

přípravy
s ohledem na 

konkrétní potřeby 
dítěte

Skupinové lekce
pro 3 - 8 žáků, výuka 
všech oblastí, nácvik 

vyplňování testů, 
zaměření na 

problematické okruhy

Zkoušky „NANEČISTO“
Žáci si vyzkouší 

skutečnou atmosféru 
přijímacích zkoušek 
formou didaktických 

testů od našich lektorů

Soukromá mateřská  
školka Andělská

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

Poskytujeme individuální výuku 
vedenou profesionálními lektory  
s mnohaletou praxí s důrazem na 
laskavý přístup k rozvoji talentů 
každého jednotlivce.  

Příjemné prosluněné prostory v rodinné 
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického 
lesa s velkou klidnou zahradou  
a vlastním dětským hřištěm poskytují 
harmonický rámec pro výuku v naší 
Soukromé mateřské školce s prvky 
výuky lesní školky. Vyučujeme v malých 
skupinkách - třídy po 4 - 6 dětech. 

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská








