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Vyřídíte na Úřadě MČ Praha 21 nebo na poště.



Milí sousedé,

rok 2021 nás přivítal nečekanou sněhovou nadíl-
kou, na kterou jsme ale byli předem připraveni. 
Dá  se tedy říct, že na rozdíl od překvapených sil-
ničářů jsme zaskočeni nebyli. S  vedoucím odboru 
majetku a investic jsme nastavili nový plán zimní 
údržby, abychom dokázali pokrýt větší část Újezda 
v  co nejkratším čase. Projel jsem si různá místa 
a myslím, že se to podařilo parádně. Praxe je totiž 
vždy nejlepším testem teoretických příprav. Pokud 

jste byli spokojeni, dejte nám vědět. A pokud bychom někde mohli něco 
zlepšit, neváhejte mě o tom informovat. Vylepšíme to k vaší plné spoko-
jenosti.
Když se ještě krátce ohlédnu za minulým rokem, tak je třeba si připome-
nout práci našich dobrovolných hasičů, kteří se stali jistotou v  případě 
nenadálých událostí a zapojili se svojí službou v  rámci pomoci pro nás 
všechny. Vážím si toho a jako zřizovatel jednotky jsem i na tomto základě 
požádal o převod jednotky z kategorie JPO V do tolik vysněné kategorie 
JPO  III, o kterou hasiči dlouhodobě usilovali a nikdy se toho nepodařilo 
dosáhnout. Jsem rád, že se tentokrát věc podařila a naše jednotka bude 
tak převedena do vyšší kategorie, která nám dává mnohem větší možnos-
ti financování. Našim hasičům se tak splnil jejich dlouholetý sen. K nové 
hasičárně přibyl další historický milník. Pánové, držím vám pěsti a s naší 
podporou můžete počítat i nadále.
Letos zahájíme výstavbu nové mateřské školky, na kterou se osobně moc 
těším. Nejen že získáme novou a moderní budovu, ale zároveň odlehčíme 
naší základní škole, které se tím navýší kapacita pro naše školáky. Podrob-
nější informace najdete v tomto čísle a já věřím, že se vám školka bude 
líbit.
Situace s koronavirem se mění každým dnem a my jsme se tomu rozhodli 
jít naproti. Jednou z pomocí našim podnikatelům bude nyní možnost in-
zerovat zdarma ve zpravodaji své služby v jednoduchém a jednotném for-
mátu. Již v tomto čísle naleznete první inzerci a postup, jak se k ní přihlásit. 
Plánujeme tuto formu dále rozšiřovat a vyvinout maximální úsilí pomoci 
všem v této nelehké době. Neváhejte nám dát zpětnou vazbu, nebudete 
na to sami.
Velmi mě zaskočily fámy, které se šíří ohledně zdravotního střediska 
na Rohožníku. Nevím, co mají vyvolat, či zda nás mají úmyslně poškodit. 
Nebudu spekulovat o důvodech a rovnou zde uvedu fakta. Zdravotní stře-
disko bylo dlouhodobě opomíjeno a zanedbáváno. Objekt byl v posledních 
letech bez větších investic a je to na něm i patrné. Ihned po nástupu na 
radnici jsme proto začali věc řešit. Trvá náš slib zachování zdravotní péče 
na Rohožníku a velmi rádi bychom ji naopak ještě rozšířili. Stav budovy 
samozřejmě bude vyžadovat určité finanční částky, které jsme připraveni 
investovat. V současné době se řeší ukončení dodávky teplé vody a vytá-
pění od Veolia Energie Praha, a.s., které bude nahrazeno nově vybudova-
nou kotelnou. V podobném duchu připravujeme i rekonstrukci rozvodů 
vody a elektřiny. Zároveň dojde k setkání s lékaři, poskytneme jim veškeré 
informace a budeme s nimi komunikovat. Pracujeme i na studii celkové 
rekonstrukce objektu. Zdravotní středisko na Rohožník patří a současné 
vedení radnice je v naprosté shodě, že tam i zůstane.
Přátelé, přeji krásný den a příjemně strávené chvilky při pročítání zpravo-
daje.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
První jednání rady v tomto roce se kona-
lo 12. 1. Rada projednávala možnost po-
moci místním podnikatelům v současné 
situaci. Stejně jako na jaře byl zveřejněn 
přehled místních restaurací a dalších 
provozoven na webu městské části, toto 
opatření jsme rozšířili i na Újezdský zpra-
vodaj. Proto jsme schválili možnost vydá-
ní tohoto přehledu v ÚZ v únoru a břez-
nu, a to bezplatně. 
Na základě výzvy magistrátu jsme schvá-
lili žádost o dotaci z investiční rezervy 
MHMP pro městské části. Podporova-
nými oblastmi ze strany hlavního města 
jsou letos projekty v oblasti školství, in-
vestice v  sociální oblasti, do veřejného 
prostoru a zeleně a adaptace na klimatic-
ké změny. Proto naším prvním požadav-
kem je dotace na kompletní rekonstruk-
ce silnic a chodníků ve výši 33 mil.  Kč, 
druhým je dotace na rekonstrukci stře-
diska osobní hygieny ve zdravotním stře-
disku na Rohožníku. A poslední žádostí je 
dofinancování výstavby nové budovy pro 
MŠ Sluníčko ve výši 9,5 mil. Kč. 
Hlavním město Praha na konci minulé-
ho roku vypsalo programy na podporu 
projektů na zlepšení životního pro-
středí. Loni byla úspěšná MŠ Sedmikrás-
ka. Letos jsme opět požádali o spolupráci 
v této věci i další příspěvkové organizace. 
Jedná se o mateřské školky Sedmikráska 
a Rohožník a základní školu. Děkujeme 
jim za zapojení do programu, které rada 
odsouhlasila.  Výsledky by měly být zná-
my v červnu tohoto roku. 
Rada také schválila zapojení MČ Praha 21 
do programu hl. m. na otevírání hřišť 
pro městské části. V případě naší úspěš-
né žádosti tak získáme finanční prostřed-
ky, které by využila na opravu a otevření 
hřišť v prostoru základní školy na II. stup-
ni pro veřejnost v odpoledních hodinách. 
Cílem je mít v městské části více prostoru 
pro volnočasové aktivity nejen mládeže.  
Na základě dohody s TSK a.s. a hlavním 
městem Praha o realizaci přechodu 
pro chodce u křižovatky ul. Plhovské 
x Starokolínské x Račiněveské rada 
schválila smlouvu o postoupení práv 
a  povinností stavebníka akce. Jedná se 
o projektovou dokumentaci a stavební 
povolení, které má připravena městská 
část. Materiál tak bude postoupen k vy-
budování přechodu.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

4

Jak jsme uvedli v minulém čísle ÚZ, na začátku našeho volebního období 
(podzim 2018) jsme převzali finanční rezervu ve výši 39,5 milionů. Na kon-
ci roku 2017 rezerva činila ještě 70 mil. Kč, nicméně minulé vedení měst-
ské části z této sumy pouze v roce 2018 vyčerpalo 30 milionů Kč. Za to 
pořídilo pozemek u kynologického cvičiště za 6,2 mil. Kč, zmodernizovalo 
vstup a dvůr základní školy (11, 5 mil. Kč), opravily se komunikace ve výši 
3 mil. Kč, v souvislosti se zákonem o GDPR vznikly výdaje ve výši 1,6 mil. 
Kč, skatepark získal nový kabát (2 mil. Kč) a další menší opravy.  
Mít dostatečnou finanční rezervu je pro budoucnost velmi důležité, pro-
tože stále narůstají náklady na běžnou údržbu městské části, mzdové ná-
klady a na druhé straně máme omezené příjmové možnosti. Peníze z re-
zervy každoročně potřebujeme na dokrytí schodku rozpočtu. Jsem velmi 
ráda, že se nám daří získávat další finance z MHMP, a i přes naplánované 
schodkové rozpočty objem finančních prostředků narůstá a tvoříme si 
tak rezervy na další léta.  
Pro vaši představu si ještě dovolím zopakovat, že rezerva na konci roku 
2018 (tedy 2 měsíce po nástupu stávajícího vedení) činila 39,5 mil. Kč, na 
konci roku 2020 byla už cca 47 mil. Kč, za našeho působení tedy narostla 
o 7,5 mil. Kč.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Finanční rezerva narůstá

Upozorňujeme na blížící se termín podání ročního hlášení o odpadech za 
rok 2020. Povinnost se vztahuje na původce odpadů v případě, že produ-
kují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více 
než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném roce 
produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním 
předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů. Do 15. února 2021 
je v takových případech nutné podat pravdivé a úplné hlášení o druzích, 
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi. Ve správním obvodu 
Prahy 21 se hlášení zasílá Odboru živ. prostředí a dopravy Úřadu MČ Pra-
ha 21. Povinnost se vztahuje také na oprávněné osoby. 
Hlášení se podává přes webový portál „Integrovaný systém plnění ohla-
šovacích povinností“, a to v přenosovém standardu dat. Více se dozvíte na 
www.ispop.cz nebo www.praha21.cz.

Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy

Plánujete svatbu a nevíte kde? V naší městské části si pro svatbu může-
te vybrat obřadní síň přímo na úřadě. Ale pokud dáváte přednost mís-

tu pod širým ne-
bem, můžete svou 
svatbu uspořádat 
přímo na zahradě 
nebo na jakémko-
liv vhodném místě 
v  přírodě. Pro in-
spiraci přikládá-
me ilustrační foto. 
Více informací vám 
podá na matrice 
Martina Orlíková, 
tel. 281 012 951.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Roční hlášení odpadů

Svatební obřady

Ilustrační foto

http://www.ispop.cz
http://www.praha21.cz


5

KaKalendárium na lendárium na únorúnor
Toto číslo ÚZ vznikalo v době, Toto číslo ÚZ vznikalo v době, 
kdy nebylo jasné, zda a za ja-kdy nebylo jasné, zda a za ja-
kých podmínek bude možné ak-kých podmínek bude možné ak-
ce uspořádat. Sledujte, prosím, ce uspořádat. Sledujte, prosím, 
aktuální informace v kalendáři aktuální informace v kalendáři 
na webu www.praha21.cz.na webu www.praha21.cz.

Fotografická soutěž „Ptačí krmítka“
Komise životního prostředí vyhlašuje pod záštitou radní pro životní prostředí JUDr. Hany 
Pelčákové fotografickou soutěž v největším počtu ptačích druhů na jednom krmítku. 
Podmínky soutěže:
- krmítko musí být umístěno v Újezdě nad Lesy,
- na jedné fotografii může být více druhů ptáků, mohou být na krmítku i poblíž něho 

(musí být zřejmé, že se jedná o stejné krmítko), 
- druh ptáka musí být na fotografii identifikovatelný,
- k jednomu krmítku můžete poslat více fotografií (sčítají se druhy ptáků na jednom 

krmítku), neposílejte více fotografií stejného ptačího druhu,
- do názvu každé fotografie uveďte vaše jméno a druhy ptáků na ní, např. „novák_sý-

kora_koňadra_vrabec_domácí.jpg“. (Pro určení můžete použít např. weby temata.
rozhlas.cz/priroda/ptaci nebo ptacihodinka.birdlife.cz.),

- doporučená velikost fotografie 1 MB – 3 MB (není podmínkou),
- fotografie nesmí být nijak upravovaná, 

může být pouze oříznutá,
- fotografie zasílejte na e-mail krmitka@

praha21.cz do 31. března 2021,
- vítězí fotograf, který vyfotí na stejném 

krmítku nejvíce ptačích druhů.
Účastí v soutěži vyjadřujete svůj souhlas s 
pravidly soutěže a s použitím vašich foto-
grafií pro potřeby městské části.

Jitka Carbolová,
komise životního prostředí

Pronájem 
nebytového 

prostoru 
Úřad MČ Praha 21 

pronajme nebytový 
prostor o výměře 15,7 m2, 

prodejna nepotravinářského 
charakteru. 

Prostor se nachází na 
konečné MHD Sídliště 

Rohožník.

Bližší info: Jaroslava 
Bendová, tel. 281 012 982, 

jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájem 
reklamní 

plochy
6x reklamní plocha 

o rozměru 58 cm x 83 cm 
(plocha desky včetně 

rámu 59,5 cm x 84,2 cm) 
umístěná na Polyfunkčním 
domě (Starokolínská 2300).

 Doba určitá od 30 dní 
do 90 dní, nájemné na 
30 dní bez DPH 600 Kč, 

nájemné na 90 dní 
bez DPH 1 500 Kč. 

Bližší info: 
jaroslava.bendova@praha21.cz

tel. 281 012 982.



MĚNÍME ÚJEZD
Zahájili jsme 2. ročník participativního rozpočtu s názvem „MĚNÍME ÚJEZD“.

Zapojte se do spoluvytváření a rozhodování o dalším rozvoji naší městské 
části. K dispozici jsou až 2 miliony Kč pro váš projekt! 

Máte-li nápad, jak dále zpříjemnit žití v naší městské části nebo byste rádi 
vybudovali něco, co vám zde schází, zašlete nám svůj návrh nejpozději do 

31. 3. 2021. 

Potřebné informace k podávání návrhu najdete na webových stránkách 

www.menimeujezd.cz

Těšíme se na vaše nápady! Společně měníme Újezd. 

Harmonogram 2. ročníku participativního rozpočtu
• Máte nápad? Zašlete nám jej do 31. 3. 2021. 
• V květnu 2021 zveřejníme vaše návrhy.
• 14. 6. - 2. 7. 2021 proběhne hlasování o navrhovaných projektech.

• V srpnu/září zveřejníme vítězné projekty a postupně je začneme realizovat.
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http://www.menimeujezd.cz
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Mateřská škola Sluníčko se po mnoha letech „azylu“ 
dočká vlastní nové budovy. V  rámci jedné z  historicky 
nejvyšších investic do újezdského školství by se ještě le-
tos měla začít stavět hned vedle Masarykovy základní 
školy v Čentické ulici, kam bude situován vstup. Půjde 
o dvoupodlažní budovu s plochou střechou, která bude 
architektonicky i barevně ladit se sousední přístavbou 
ZŠ. Navíc je v souladu s trendy naprojektována v pasiv-
ně energetickém standardu. 
Nová budova vznikne v  místech, které dnes školkové 
děti využívají jako zahradu. O tu ale nepřijdou – zahra-
da se rozšíří směrem k běžeckému oválu. Nové Sluníč-
ko bude nadále využívat i kuchyni v sousední základní 
škole. 
Až se nová budova otevře, přestěhuje se sem MŠ Slu-
níčko, která nyní sídlí o dům dál - ve 3. patře II. stupně 
základní školy. Uvolněné prostory škola potřebuje: po-
čet obyvatel Újezda stále pomalu roste, v následujících 

letech se čeká ještě více žáků, což potvrdila i demogra-
fická studie z konce roku 2019.
A ještě pár slov k  harmonogramu a financování: obojí 
šlo překvapivě rychle. Zpracování studie bylo zahájeno 
v  červnu 2019, o tři měsíce později byla na stole. Loni 
byla zahájena projektová příprava. Zároveň probíha-
la intenzivní jednání s Magistrátem hl. m. Prahy, který 
naší městské části na začátku loňského roku poskytl 
10  mil.  Kč na projekt a přípravu stavby, na konci roku 
2020 pak dalších 25 mil. korun na samotnou výstavbu. 
Pro letošek MČ Praha 21 žádá k dofinancování na magis-
trátu 9,5 milionů Kč.
A jak vypadají další plány? Aktuálně se pracuje na výbě-
ru zhotovitele. Výstavba je naplánována na 13 měsíců 
a první děti by tak do nové budovy MŠ Sluníčko mohly 
nastoupit v  září 2022. Na moderní školku se jistě těší 
nejen ony.

Blahoslav Hruška

MŠ Sluníčko se dočká vlastní budovy

Novostavba MŠ Sluníčko
Zastavěná plocha: 502,3 m2

Výška stavby: 8 m
Obestavěný prostor: 4270 m3

Začátek stavby: v 1. pol. roku 2021
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Zimní údržba silnic                                                     
O zimní údržbu husté komunikační sítě naší městské části 
se i tuto zimu postarají společnými silami následující tři 
subjekty: Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), 
externí najatá společnost URBANstav s.r.o. a v neposlední 
řadě zaměstnanci údržby Úřadu MČ Praha 21. 
TSK zajišťuje údržbu hlavních silnic, a to v tomto pořadí:
• 1. pořadí: ulice Novosibřinská, Starokolínská, Staroklá-

novická (odbočka k nádraží Klánovice i silnice přes most 
do Klánovic) a Zaříčanská

• 2. pořadí: ulice Rohožnická
• 3. pořadí: část ulic na sídlišti Rohožník
Ve správě TSK je dále také úklid zastávek MHD na těchto 
komunikacích. Bližší informace včetně interaktivní mapy 
silnic ve správě TSK jsou k dispozici na webu 
http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx.
Pracovníci údržby Úřadu MČ Prahy 21 se poprvé starají 
o zimní údržbu újezdských komunikací, které jsou ve sprá-
vě MČ Praha 21 a na přiložené mapě vyznačeny červeně 
a žlutě. Dříve údržbu těchto komunikací zajišťovala smluv-

ně dodavatelská firma, avšak v roce 2020 se po vyhlášení 
výběrového řízení na zimní údržbu komunikací nikdo z fi-
rem poskytující tyto služby nepřihlásil. Proto MČ Praha 21 
byla nucena dokoupit potřebnou techniku - traktor Zetor- 
k zajištění této údržby.   
Zaměstnanci údržby Úřadu MČ Praha 21 také svými silami 
a prostředky zajistí údržbu nástupišť MHD v ulicích Čentic-
ká, Polesná, Pilovská, Bělušická a Hulická a chodníků opět 
dle daného prioritního plánu v pořadí 1 a pořadí 2. Externí 
dodavatel URBANstav s.r.o. zajistí úklid chodníků podle 
daného prioritního plánu.
Stav a potřeba úklidu je v zimních měsících vyhodnoco-
vána jak na základě pozorování zaměstnanců údržby 
a externí společnosti, tak i na základě podnětů místních 
obyvatel.  Věříme, že jsme na zimu dobře připraveni a pří-
padná sněhová nadílka vám i nám přinese více radosti než 
starostí. 

Daniel Váňa,
odbor majetku a investic

foto Sabina Mikotová
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N O V O R O Č N Í  

Přijďte si s námi zatančit, odreagovat se  a dostat se opět do kondice! Spalujte přebytečné
kalorie zábavným způsobem a současně tak plňte jedno ze svých novoročních předsevzetí ;-)

Lekce jsou založené na principu funkčního tréninku v kombinaci s fitdance a bodystyling.
Do cvičení mimo jiné zapojíme pomůcky, jako jsou podložky, činky, gumy aj. (vše
zajištěno). Pořádá DDM Praha 10 - Dům UM. Kapacita omezena - nutná REZERVACE.
Vhodné pro všechny věkové kategorie.

LEKTOR: Daniela Vlachová, zkušená fitness trenérka a taneční lektorka
V CENĚ: 60 min cvičení, lektor, voda + fitness tyčinka
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Level, zrcadlový sál, Staroújezdská 2 300,

       Újezd nad Lesy, Praha 21

MOŽNÉ TERMÍNY: 1) so 20.2., 16:30 - 17:30 hod.;  2) so 20.2., 18 - 19 hod.;
                   3) so 27.2., 16:30 - 17:30 hod.;  4) so 27.2., 18 - 19 hod.

 

!!!WORKSHOPY určitě nebudeme RUŠIT. V případě nutnosti je budeme pouze přesouvat
na jiné termíny. Sledujte náš web, kde budeme informace postupně aktualizovat.

1 2 4 5  W E S T  B R O O K E  D R I V E ,  S A N  D I E G O ,  C A L I F O R N I A

 S DANIELOU VLACHOVOU

REZERVACE NA VASICKOVA@DUMUM.CZ NEBO TEL. 777 472 008
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DUMUM.CZ/AKCE 

CENA: 100 KČ

 W O R K S H O P Y

F I T D A N C E  

DDM



Jakub Gregor pochází ze Semil, vystudoval na samém 
severu Čech, pracoval v Pojizeří i Polabí. Od letošní-
ho ledna působí jako nový revírník Klánovického lesa, 
který spadá pod Lesní správu Brandýs nad Labem. 
V  jeho kanceláři v hájovně u nádraží (obytná část je 
mimochodem pronajatá) si s ÚZ povídal o funkci lesa, 
o nezodpovědných lidech i o tom, že smrky jsou po-
malu na ústupu. 

Jak jste se dostal k nám do Újezda?
Vystudoval jsem lesnictví ve Šluknově a pak jsem na-
stoupil do Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 
v Brandýse nad Labem, kde jsem pracoval na inventa-
rizaci lesů. Odtamtud jsem odešel na státní správu lesů 
do Železného Brodu, což byla ale úřednická práce, kte-
rá mě moc nebavila. Naštěstí se mi ozvala lesní správa 
z Mělníka – po třech letech, co jsem se ucházel o práci 
revírníka. 

Znal jste Klánovický les předtím, než jste sem na-
stoupil?
Ano, za mého předchůdce pana Sedláčka jsem tu půl 
roku působil jako adjunkt. 

Lesní adjunkt – to ještě opravdu existuje?
Je to taková příprava na výkon povolání revírníka. A my-
slím, že užitečná, protože jsou situace, kdy někdy stále 
tápu.

Lesů po Čechách jste poznal dost, máte srovnání. 
Kam byste zařadil Klánovický les?
Mně přijde spíš jako park, relaxační zóna, je tu velká 
koncentrace lidí a je znát, že kromě hospodářské má 
zdejší les i rekreační funkci. 

Co patří k vaší práci? Člověk by řekl, že na všechno 
už jsou dnes outsourcované firmy a vy jen děláte 
dozor.
Dbát na správné vykácení a zalesnění je jen jedna z čin-
ností. A to hodně rozsáhlých – od přejímání sazenic 
z lesních školek až po odvoz dřeva. Musím vědět, v ja-
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Jaký si les uděláme,
takový i bude

Pravidla lesa
Nedělejte hluk
Když je lesní zvěř stresovaná a nemá klid, je nucena zdržo-
vat se na stanovištích, která neodpovídají jejím přirozeným 
potřebám a kde nemá dostatek potravy. Když může zvěř 
přijímat potravu rovnoměrně v průběhu celého dne, ovliv-
ňuje to nejen její kondici a zdravotní stav, ale má to přede-
vším velký význam pro snížení rozsahu škod na porostech.

Nesahejte na zvířata
Co nejméně zasahujte do přirozeného života. Na jarní mlá-
ďata rozhodně nesahejte, vaše představa, že jsou opuště-
ná je může připravit o kontakt s matkou.

Mějte psa na vodítku
Zajistíte tak, aby se nevymkl vlivu svého pána a aby neo-
hrožoval nejen lesní zvěř (štvaní může způsobit poranění 
nebo i skon lesní zvěře), ale i ostatní návštěvníky lesa nebo 
osoby, které v lese pracují.

Nepoškozujte stromy a keře 
Odlomenými větvemi nebo poškozenou borkou vniká do 
stromu infekce - ohrožení dřevokaznými houbami a ná-
sledné oslabení stromů proti útoku hmyzích škůdců a vět-
ru. Sbírejte lesní plody jen pro svou potřebu a způsobem, 
který nepoškozuje les (ne hřebenem). 

Nevstupujte tam, kde se těží
Hrozí riziko pádu stromu nebo větve, ohrožení technikou. 
V žádném případě nenechávejte děti hrát si skládkách dře-
va, hrozí nebezpečí úrazu uvolněním klád. Nevstupujte ani 
do oplocenek,  které chrání stromky před zvěří, nebo do 
míst označených zákazem vstupu.

Respektujte cesty
Nejezděte (a neparkujte) v lese autem nebo jiným motorovým 
vozidlem.  Jezdit na kole, koloběžce nebo in-linech, sáňkách, 
na koni a podobně samozřejmě můžete, ale jen po stezkách.

Nerozdělávejte oheň
Otevřený oheň se nesmí rozdělávat v lese, ale ani ve vzdá-
lenosti do 50 m od okraje lesa. Oheň nikdy nerozděláváme 
v bezprostřední blízkosti stromu nebo pařezu - mohl by 
prohořet do kořenů a pod zemí se šířit.  V lese se nesmí 
ani kouřit a odhazovat hořící nebo doutnající předměty - 
odhozený nedopalek cigarety bývá nejčastější příčinou les-
ních požárů. Následkem mohou být mnohamiliónové ško-
dy na lese i tragické následky pro zvěř či návštěvníky lesa. 
V lese je také zakázáno tábořit mimo vyhrazená místa.

Neodhazujte odpadky
Mnoho lidí si stále plete lesy se skládkami. Momentálně 
přibylo odpadků, které lidé rozsévají po lesích během 
svých zdravotních procházek. Víte, že některé předměty se 
v přírodě vůbec nerozloží? Například pneumatika, polysty-
ren nebo struna do sekačky. Až za tisíce let se rozloží sklo. 
Baterie se rozloží za 200 až 500 let, dětská plena za 250 let. 
PET láhev stejně jako tetrapaková krabice za 100 let.

Jakub Gregor,
revírník 

TÉMA



kém stavu je les a perfektně ho znát. Je to vlastně stejné 
jako doma na zahrádce, jen mnohem náročnější z hledis-
ka rozsahu prací a vzdáleností. Je také nutné počítat s tím, 
že na tuto „zahrádku“ chodí lidé. Zvlášť teď, v  době ko-
ronaviru, je třeba mnohem častěji uklízet odpadky. K mé 
práci patří i spolupráce s mysliveckým sdružením, které tu 
má pronajatou honitbu. K tomu samozřejmě patří i spous-
ta administrativy v podobě tabulek, výkazů a dokumentů. 
A také věčné opravování poničených laviček, cedulí a les-
ních hřišť. Někdy mám chuť dát tam nápis „Jaký si les udě-
láme, takový ho budeme mít“. 

Vandalové jsou věčný problém. Lidé si ale stěžují i na 
to, že zvlášť lesní cesty ničí těžká technika.
Je třeba si uvědomit, že řada těch cest jsou takzvané při-
bližovací linky, které slouží k  odvozu vytěženého dřeva, 
nejsou to turistické stezky. Ne všechny cesty také spravují 
Lesy ČR. Nicméně povinností těžařů je uvést cesty do pů-
vodního stavu. Samozřejmě s ohledem na místní a klima-
tické poměry. 

Jak to bude s těžbou tento rok?
Projekt těžební a pěstební činnosti se dělá průběžně již 
rok předem. Pro rok 2021 se počítá s vytěžením 1400 m3, 
převážně smrku. Plánujeme vysadit zhruba 6500 sazenic, 

nově se oplotí 640 metrů oplocenek a rozebere se kolem 
dvou kilometrů plotů, které již dosloužily. Počítáme, že se 
uklidí asi 180 kubíků klestu, na ožin, tedy odstraňování 
nežádoucího podrostu u zasazených stromků, připadá asi 
dvacet hektarů. 

V Újezdě bylo vždy oblíbené kácení soušek pro topení 
krbech a kamnech. Jak má vypadat správný postup?
Jde o takzvanou samovýrobu. Zájemce si nejprve vyhléd-
ne souš a kontaktuje revírníka. Ten strom změří a pomocí 
softwaru stanoví cenu. Vyhotoví smlouvu a poté, co zá-
jemce zaplatí, i doklad o prodeji. Obojí je nutné mít u sebe, 
protože je třeba počítat s tím, že vás může kontrolovat po-
licie, lesní stráž nebo třeba i revírník, který vás osobně ne-
zná. Po těžbě je samozřejmě nutné po sobě uklidit. 

České lesy devastuje kůrovcová kalamita. Jak je na 
tom ten náš les?
Vzhledem k  tomu, že těžba každým rokem o něco klesá 
a  těží se téměř výhradně kůrovcem napadené stromy, 
bych řekl, že se situace začíná zlepšovat. Má to ale své 
důsledky. Smrků postupně ubývá a do několika let bude 
i v  Klánovickém lese smrk zastoupen minimálně. Domi-
nantní budou naopak duby, habry nebo borovice.  

Blahoslav Hruška
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Klánovický les je největší zelenou plo-
chou na území Prahy a významným 
způsobem zlepšuje kvalitu života 
v našem regionu. V lese se potkávají 
běžci, cyklisté, jezdci na koních, my-
slivci, rybáři, turisté, pejskaři a další. 
Myslivci v Klánovickém lese hospo-
daří v uznané honitbě pronajaté od 
Lesů ČR a každý rok vynakládají ne-
malé prostředky na krmení pro zvěř 
a péči o ni.
Právě proto, že se v lese potkáváme, 
je důležité, abychom ho všichni uží-
vali způsobem, který nejenom neo-
mezuje ostatní uživatele, ale ani nad-
bytečně nezatěžuje lesní ekosystém 
včetně divoké zvěře v něm žijící. Bo-
hužel se musíme opakovaně podílet 
i na odklízení padlých kusů: jde o zvěř 
sraženou vlakem, autem nebo potr-
hanou volně pobíhajícími psy.
Chtěl bych proto požádat všechny 
naše pejskaře, aby dodržovali zákon 
o myslivosti, který zakazuje vlastní-
kům domácích zvířat nechat je volně 
pobíhat v honitbě mimo vliv svého 
majitele. Posudky mnoha soudních 
znalců již potvrdili stanovisko, že 
pod vlivem vůdce je pes pouze na 
vodítku. Osobně to považuji za po-
měrně přísný výklad a raději vidím 
pejska, který se prochází na volno se 
svým páníčkem a oba si společnou 
procházku užívají.

Pamatujte na to prosím zejména 
v době, kdy je třeba zvěři zajistit ma-
ximální klid v období zimního strá-
dání a dále v období kladení mláďat. 
Volné pobíhání psů by pro ně mohlo 
být v době metání selat černé zvěře 
i osudné. Bachyně dokáže svá čers-
tvě narozená selátka velmi urputně 
bránit. A málokterý pes by jejímu 
útoku odolal.
Také bych vás chtěl upozornit na vý-
skyt Aujezského choroby. Jedná se 
o virové onemocnění, jehož přiro-
zeným hostitelem je prase. Tato ne-

moc je na člověka nepřenosná, koně 
se mohou nakazit jenom velmi vzác-
ně. Bohužel situace u psů je napros-
to odlišná, nákaza je pro ně smrtel-
ná. Po nakažení následuje inkubační 
doba v délce zhruba 3-6 dní. K úhynu 
psa dochází do 96 hodin po objeve-
ní klinických příznaků. Vím, že závěr 
není zrovna veselé čtení, ale i přesto 
bych vám všem chtěl popřát hodně 
dlouhých a klidných procházek v Klá-
novickém lese.

Pavel Škraňka, 
myslivecká stráž

Pes v lese? Raději na vodítku
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KULTURA

Místní knihovna v lednu půjčovala jen „přes okénko“, zůstá-
vá ale nadále v provozu. A je to dobře. Pro mnoho zejména 
starších občanů je půjčování knih záchytným bodem v této 
nejisté době. 
A protože knihovnu tvoří knížky a jejich čtenáři, nabízíme 
pár čísel za minulý rok. Knihovnu v roce 2020 navštívilo cel-
kem 14 923 lidí (počítá se každá návštěva, tedy jeden čte-
nář i vícekrát), kteří si zde vypůjčili 19 597 knih. „Čísla jsou 
bohužel kvůli koronaviru mnohem nižší než v minulých le-
tech,“ říká knihovnice Jitka Kašparová. Ve fondu knihovny je 
celkem 16 100 titulů. Ještě pár čísel k registrovaným čtená-
řům – těch je 949. Nejstarší čtenář je ročník 1926, nejmladší 
čtenářka se pak narodila v roce 2017. 
A které knížky se půjčují nejvíce? Na vrcholu top 10 je poně-
kud překvapivě titul poměrně náročný – Modlitba za Čer-
nobyl běloruské spisovatelky Světlany Alexijevičové. Kniha 
od nositelky Nobelovy ceny je postavená na rozhovorech 
s  lidmi, kterým výbuch atomové elektrárny změnil život. 
Na dalších příčkách tradičně bodují historické detektivky 
a špionážní romány. Pozoruhodné je, že se do první desítky 
dostaly jen dva tituly české provenience. Na sedmém místě 
nejpůjčovanějších knih v Újezdě je detektivní román Rad-
ky Třeštíkové nazvaný Osm. Devátou příčku pak obsadila 
fotografická publikace Ivy Klich Výlety za balvany a viklany.
A co nejvíce čtou děti? Zlatou medaili ve výpůjčkách za rok 
2020 drží australská spisovatelka Emily Roddaová a její dět-
ské fantasy Deltora. Trochu překvapením je druhé místo 
prvního dílu Harryho Pottera od J. K. Rowlingové. Uvážíme-
-li, že česky tato knížka vyšla již před 21 lety, pak je odvážný 
student z Bradavic v žebříčku opravdovým „staříkem“. Ni-

koliv ale nejstarším hrdinou v naší top 10. Tím je nerozluč-
ná dvojka Mach a Šebestová, kterým bude letos 45 let. 

Blahoslav Hruška

Špióni, krimi a „stařík“ Harry Potter

PRO DOSPĚLÉ
 Rachel Kushner – Noční klub Mars
 Rob Grant – Červený trpaslík
 Petra Baďurová – Egon: děsná psina
 Patricia Spinelli – Montessori pro (ne)chápavé
 Barbora Šťastná – Hezčí svět
 Marek Eben – Myšlenky za volantem
 Vladimír Liška – Ztracené dějiny lidstva
 Dan Schilling – Do posledního dechu
 Yoon Ha Lee – Mašinerie říše I.: Liščí gambit, 
     Mašinerie říše II.: Krkavčí lest
 Pavel Taussig – Jak jsem potkal český film
  Ritter – Žena v polární noci
 Václav Láska – Senátor
 C. J. Tudor – Ti druzí

PRO DĚTI
 Roberto Santiago – Fotbaláci 1.-4.
 Klára Smolíková – S Komenským do komiksu
 Jiří Havel – Člověče, nemrač se
 Jiří Žáček – Tati, kup mi slona!
 Noelle Stevenson – Záleskautky
 Tuutikki Tolonen – Strašidelná chůva
 Hynek Klimek – Strašidlář
 Ivana Peroutková – Valentýnka a daleké kraje
 Lubomír Kupčík – Velká indiánská kniha

Nové knihy 

1. Alexijevičová Světlana – Modlitba za Černobyl 
2. Gortner Christopher – Poslední královna
3. Berry Steve – Maltézská výměna
4. Bowen Rhys – Panství Farleigh
5. Weaver Tim – Ztracený
6. Weir Alison – Nebezpečné dědictví
7. Třeštíková Radka – Osm
8. Sharratt Mary – Dcery čarodějného vrchu
9. Iva Klich – Výlety za balvany a viklany

10. Górnická Jadwiga – Léčivá moc dotyků

1. Roddaová Emily – Deltora
2. Rowlingová J.K. – Harry Potter a kámen mudrců
3. Boyne John – Chlapec v pruhovaném pyžamu
4. Petr Horáček – Husa Líza
5. Jan Lebeda – Pohádky skřítků Medovníčka a Barvín-

ka
6. Miloš Macourek – Mach a Šebestová na cestách
7. Miloš Macourek – Mach a Šebestová v historii
8. Hana Primusová – Skřítek Rozekvítek
9. Klára Smolíková – Pozor, v knihovně je kocour!

10. Kouzelná kuchařka pro děti

TOP 10 (tituly pro dospělé)

TOP 10 (tituly pro děti)

Výjimečnou věcí, kterou se po-
dařilo v prosinci zrealizovat, 
bylo předávání vánočních dár-
ků organizované paní galerist-
kou Martinou Machalíčkovou. 
Po loňských nezapomenutel-
ných zážitcích předávaly Sovič-
ky o zlaté neděli újezdským se-
niorům nejen splněná vánoční 
přání, ale i energii jim vlastní. Ta jim vydržela i na devíti-
kilometrovém pochodu Újezdem. Přestože je odkládaná 
charitativní výstava v galerii zatím v nedohlednu, náš slib 
daný Markétce Šádkové jsme dodrželi ještě v roce 2020 
– několik z nás nečekalo a ve stejný den jsme Markétce 
a její mamince předali na léčbu nemoci 15 tisíc Kč. Je zcela 
namístě poděkovat těm, díky nimž se Újezd opět mezi-
generačně propojil: spoluorganizátorkám Daniele Janou-
šové a Martině Machalíčkové (a všem z Galerie Zelený 
Dům), pečovatelkám z odboru sociální péče, dárcům, 
kteří splnili újezdským jejich přání, Sovičkám a jejich ro-
dičům za čas, který i přes různá omezení věnovali tolik 
potřebnému rozdávání radosti.

Eva Danielová

Sovičky rozdávaly 
radost
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Sandro a Jiří, nejste rodilí Újezďáci, jak jste se do 
Újezda dostali?
Bydleli jsme v menším bytě ve Vršovicích a předtím, než 
měla jít dcera do první třídy, jsme chtěli najít větší bydle-
ní. Původně jsme měli kupovat dům nedaleko odsud, ale 
nějak se to zkomplikovalo a objevila se možnost koupit 
dům tady na Blatově. Újezd se nám líbil a od června 2000 
jsme tu. 

Jak vznikl nápad s vinotékou?
Na dovolené v Chorvatsku. Přemýšleli jsme, co se samo-
statnou místností v přízemí směrem do Polenské ulice. 
Sloužila jako takový sklad. Jiří navrhoval, že by si v této 
místnosti udělal bar a společenskou místnost pro kama-
rády. Já jsem ale nechtěla tento prostor využívat pouze 
sem tam, a tak od této myšlenky byl k vinotéce kousek. 
A hned po dovolené jsme se do toho pustili a v září 
roku 2001 jsme otevírali. Vlastně to byla první vinotéka 
v Újezdě. Nejdříve jsme měli sortiment od vinařů z Roud-
nice, k tomu sudové víno z Vinofolu z Novosedel. O dva, 
tři roky později jsme na přilehlé zahrádce postavili per-
golu a posezení, aby si zákazníci mohli vypít ochutnáv-
ku i venku. Byla poptávka i po dobrém pivku, a tak dnes 
točíme kácovské pivo, které všem velmi chutná. Někdy 
se sešlo kamarádů víc, zahrálo se i na kytary, zazpívalo, 
něco se opeklo na ohni. Všem se tato shledání líbí a dnes 
k nám chodí mnoho známých nejenom z okolí.

Velmi příjemnou místní tradicí se stala sousedská 
setkání u vaší vinotéky... 
Vznikla celkem spontánně. Vyšlo to od známých, kama-
rádů. V době, kdy jsme se nastěhovali, byl volný plácek 
mezi domy, dnes je tam oplocené dětské hřiště. Zde 
se konaly pěkné akce - jako příchod jara, vítání podzi-
mu a  dokonce i krásný Silvestr s velkou účastí mnoha 
sousedů. Později se začali sousedé a kamarádi potkávat 
u nás. Jsme rádi, když je důvod, nebo jenom chuť se po-
tkat. Postavíme párty stan, probereme různé věci, každý 
přinese něco na zub, opékáme buřty. Přineseme hudeb-
ní nástroje, hraje se, zpívá, občas i tančí, prostě taková 
pohodová sousedská atmosféra. 

Alexandra a Jiří Procházkovi provozují vinotéku 
na Blatově. Sandra se věnuje primárně vinotéce, pracuje 
pro rodinnou firmu, chodí ráda s manželem na houby 
a ve volném čase dělá ruční práce. Jiří je vystudovaný do-
pravní inženýr a nyní poskytuje účetní a podnikatelské 
poradenství. Je velkým fandou fotbalu. Až si na některé 
újezdské akci půjdete koupit občerstvení, dostanete jej 
velmi pravděpodobně právě od nich.

Dobří sousedé jsou základ

LIDÉ

O vinotéce, o Újezdě a i o tradičních sousedských setkáních jsme si nad sklenkou vína povídali 
s Alexandrou a Jiřím Procházkovými.

Škoda, že vloni těch setkání mnoho nebylo...
Bohužel, loňský rok byl v tomto smutný, hromadné akce 
nebyly povoleny, tak se toho mnoho nemohlo dělat. Ale 
věříme, že letos to bude lepší a zase se budeme scházet.

A na závěr obligátní otázka: jak se vám v Újezdě žije?
Krásně. Od první chvíle jsme se tu cítili být doma. Jsme 
tu moc spokojení. Máme dobré sousedy, je tu klid, kou-
sek je les. Když jsme se sem nastěhovali, nebylo tu kde 
pořádně nakoupit, ale to se časem zlepšilo, vlastně nám 
tu nic neschází.

Děkuji vám za rozhovor a budu se těšit na další se-
tkání.

Michal Hazdra
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Vzhledem k současné složité situaci Rada městské části Praha 21 schválila další opatření na podporu místních podnika-
telů. Jedná se o bezplatné vydání přehledu místních provozoven a podniků s otevírací dobou a kontakty v ÚZ v měsíci 
únoru a březnu. Rádi bychom tak pomohli místním podnikatelům a zároveň věříme, že ucelenější přehled se bude hodit 
i občanům.
Pokud chcete přidat do přehledu, formulář najdete na www.praha21.cz v sekci Přehled provozoven v Újezdě nad 
Lesy nebo nás kontaktujte na emailu: podnikatel@praha21.cz.

MČ Praha 21 podporuje místní podnikatele

FIRMY

Název provozovny
adresa provozovny
webové stránky
facebook

Provozní/
otevírací doba

kontakty specializace poznámky

RESTAURACE

Bistro Dřevák
Novosibřinská 206
www.drevakujezd.cz        

Po - Ne: 
16.00 - 20.00

608 878 672                
jitkanajmoska@seznam.cz

bistro s občerstvením, 
rozvoz piva 20 – 21 hod.

výdejní 
okénko

Restaurace na Blatově  
Starokolínská 311
www.restauracenablatove.cz

Po - Pá: 
11.00 - 15.00

777 195 229                  
jolana.napravnikova@volny.cz

pohostinství výdejní 
okénko

Café Útes
Račiněveská 2592
www.cafeutes.cz

Po - Pá: 
7.00 - 15.00   So: 
10.00 - 15.00

722 925 830                       
info@cafeutes.cz

restaurace,jídelna, rozvoz jídla, catering, 
pořádání oslav, 
pronájem prostor pro různá setkání, cateringové 
služby

výdejní 
okénko

PIZZA GOGO
Starokolínská 95
www.pizzagogo.cz

Po - Ne: 
11:00 - 21:30

733 503 385 rychlé občerstvení 
(pizzy, burgery, těstoviny, saláty, dezerty…)

výdejní 
okénko

Restaurace Krokodýl
Lomecká 1807
fb, instagram restaurace krokodyl

St - So: 
17.00 - 20.00

775 248 650      
marek.stedronsky@seznam.cz

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

výdejní 
okénko

Staročeská hospoda U Štrásků
Novosibřinská 879
Staročeskáhospodauštrásků

Po - Ne: 
11.00 - 20.00

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

pohostinství, jídlo a nápoje s sebou výdejní 
okénko

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

Po - Ne: 
11.00 - 20.00

725 830 383               
 info@hando.cz

sushi bar, asijská kuchyně, 
rozvoz jídel

výdejní 
okénko

CUKRÁRNA/KAVÁRNA

Cukrárna na Blatově
Račiněveská 2444
www.cukrarnablatov.cz

Po - Pá: 
9.30 - 17.30 
So - Ne: 
9.30 - 17.00

737 623 611                
stapechdevelop@seznam.cz

Cafe Galerie Zelený dům
Třebětínská 591
www.cafegaleriezelenydum.cz                     
Cafe Galerie Zeleny dum

Po: 
ZAVŘENO  
Út - Ne: 
14.00 - 16.00

608 943 568                           
galerie@cafegaleriezelenydum.cz

kavárna + prodej dortů, 
prodej drobných dekorací + obrazů

v době vládních 
opatření - 
funguje výdejní 
okénko

MALOOBCHOD/VELKOOBCHOD

ABC dětské Botičky
Starokolínská 2716
www.abcdetskeboticky.cz  
www.abcboticky.cz

Po - Pá: 
9.00 - 18.00 
So:  
9.00 - 12.00

739 061 499                 
abc.detskeboticky@seznam.cz

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

Jinohrátky s.r.o.
Starokolínská 425
www.jinohratky.cz                           
www.facebook.com/jinohratky

Po - Pá: 
9.30 - 18.00    
So:
9.30 - 12.30

724 190 050  
vendula@jinohratky.cz

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

nabízím zdarma 
rozvoz objednávek 
- Újezd nad Lesy
a blízké okolí

http://www.praha21.cz/
mailto:podnikatel@praha21.cz
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Krámeček Pro Domoček Pavla Stichová
Chotěnovská 680 (vchod z ul. Zaříčanská)
www.facebook.com/groups/1477054195904760 
www.facebook.com/krameceprodomecek

Po - Pá: 
8:00-11:30 
+ 14:00-17:00                      
So: 9:00-12:00

777 255 953, 
kramecekprodomecek@seznam.cz

obchod s domácími potřebami

Romantika – kreativní svět
Račiněveská 2444/21 
www.obchodprosikuly.cz                            
www.facebook.com/Romantikakreativnisvet

Po - Pá: 
9.00 - 18.00          
So: 
9.00 - 13.00

776 659 653                
obchodprosikuly@gmail.com

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

Vinotéka/Knihkupectví Nad Lesy
Staroújezdská 45
www.nadlesy.cz                      
facebook.com/nadlesy

Po - Pá:9.00 - 12.00                                                                
13.00 - 19.00                            
So: 9.00 - 12.00              
13.00 - 18.00

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

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

Ambipet s.r.o
Lišická 834

Po - Čt: 
17.30 - 20.00

776 464 666             
ambipet@email.cz

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

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

Po - Pá: 
10.00 - 18.00            
So: 
9.00 - 12.00

608 98  22 95      
info@shop4pets.eu

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

ZOOSHOPPLUS
Starokolínská 22
www.zooshopplus.cz

Po - Čt: 
9:00 - 19:00   
Pá: 
9:00 - 18:00

606 921 977, 
ujezd@zooshopplus.cz 

chovatelské potřeby, živá zvířata, akvaristika 

EL BIO
Starokolínská 425
www.elbio.cz

Po - Pá: 
9.00 - 19.00

722 959 090, 
info@elbio.cz

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

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

PO - Pá: 
9.00 - 17.00

776 325 407                     
vitalen@email.cz

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

SLUŽBY

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

dle dohody 733 541 242, 
petariha@email.cz

opravy a úpravy v domácnosti, údržba zahrady.

PSIŠKO-OB, Z.S.
Novosibřinská 875
www.psisko-ob.webnode.cz

602 328 534,                                
psisko-ob@seznam.cz 

výchova a výcvik psů

Včelařské potřeby - včelařství
Lišická 834

dle dohody 608 024 110                                    
zdenekruzicka@email.cz

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

Mateřská školka Andělská, z.ú.
Čenovická 1085
www.andelska.cz 
https://www.facebook.com/skolkaandelska

Po - Pá: 
7.00 - 17.00

777 515 515, 
info@andelska.cz

mateřská školka, kroužky pro děti, tábory, 
hlídání dětí

Hlídací centrum Pohádka
Lstibořská 2396
www.hcpohadka.com                      
Hlídací centrum Pohádka

Po - Pá: 
6.30 - 18.30

604 749 684, 
777 686 034      
adela-brezinova@seznam.cz, 
rihova.gabriela@email.cz

péče o děti od 6 měsíců do 6 let

Matěj Štacha
Újezd nad Lesy
www.malirmatej.cz

Po - Pa: 
9:00-17:00         
So + Ne: 
dle dohody

737 502 987, 
malirmatej@gmail.com 

malířství, drobné montážní a řemeslné práce. 
Práce typu hodinového manžela.

Jaroslav Zajpt
Novosibřinská 875

602 313 840,   
j.zajpt@seznam.cz 

výroba razítek, výroba reklamy, sportovní služby. 
Trenérství - výuka squashe. 
Pořádání kulturních akcí. 
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LISTÁRNA
DÍKY ZA SVĚTLUŠKU
Od koordinátorky sbírky Světluška a péče o partne-
ry Karin Kovaříkové přišlo poděkování a certifikát za 
újezdský příspěvek 27 000 Kč. „Každému, kdo letos na 
podporu Světlušky a zrakově postižených vyrazil do ulic 
se sbírkovými předměty, patří naše velké poděkování 
a respekt. Uvědomujeme si, že rozhodování, zda se 
i  letos zapojit, pro vás nebylo vůbec jednoduché. Dě-
kujeme všem vašim dobrovolníkům, bez jejichž ochoty 
a nasazení by Nadační fond ČRo a Světluška nemohli 
pomáhat tolika nevidomým a slabozrakým,“ napsala. 
Adresováno bylo mně jako hlavní organizátorce sbírky, 
ale každý, kdo něco pořádá, ví, jak důležitý je tým spo-

lehlivých spolupracovníků, kteří jsou ochotni pro dob-
rou věc obětovat mnohdy svůj volný čas. A takoví lidé 
v Újezdě jsou – ve zdejší škole, na úřadě, mezi zastupi-
teli, ve spolcích, mezi místními podnikateli a dobrovol-
níky z řad veřejnosti. Ráda bych ještě jednou z celého 
srdce poděkovala všem, kteří letos přispěli. I díky vám 
doputuje světlo tam, kde je ho třeba. Děkujeme. Za or-
ganizační tým Světlušky 2021

Eva Danielová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za blahopřání a dárek k životnímu jubileu 80 let.

Jaroslav Jiřík

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

MUDr. Zuzana Dastychová
(Občanská demokratická strana)
Vážení Újezďáci, tak jsme oslavili 
(nebo přetrpěli) Silvestra a Nový rok. 
Já to druhé. Mám psy a i vím, jak ka-
nonáda některým nemocným přitě-
žuje. Říkám si, že by byl lepší oficiální 
profesionální ohňostroj po oba dny. 
Je krátký, hezký a méně hlučný. Ale 
petardomilové říkají, že si musí vy-
střelit osobně a mockrát, aby z toho 
měli radost. Nechápu, ale je to tak.  

Z jiného soudku. Napadl sníh a je 
krásně bílo. Sociálka u nás funguje. 
Před odstraněním maringotky se po-
dařilo zajistit byt mimo Újezd pro její 
obyvatele, to je výborné. (Píšu pro 
ty, co se na maringotku ptají). Rýsu-
je se začátek stavby nové mateřské 
školky, oprava střediska na Rohožní-
ku, připravuje se očkování těch nej-
starších seniorů. Ale o tom více paní 
místostarostka. Až se koronavirus 
unaví a zvolní se protikoronavirová 

opatření, jsme připraveni se znovu 
rychle pustit do aktivit pro důchodce 
a ostatní věkové skupiny.
Zatím musíme všichni vydržet, ome-
zit kontakty, v uzavřených prosto-
rech se zdobit náhubkem (rouškou), 
s kamarádem nebo kamarádkou jít 
na procházku do lesa, zasportovat 
si venku. Čím více budeme ohledu-
plní, tím dříve se dočkáme návratu 
k normálu. Tak hodně zdraví a ne-
propadejte malomyslnosti.

Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
Milí Újezďáci! Prošli jste si už vycház-
ky s tajenkou, jejichž popisy jste našli 
v prosincovém a lednovém Újezd-
ském zpravodaji? Popis najdete i na 
www.praha21.cz/vychazky.
Vyzvednutí drobné odměny za vyluš-
tění tajenky bude možné v knihovně 
od stupně PES 4. Zatím jsme pro vás 

připravili další individuální zábavu, 
a  to fotografickou soutěž v největ-
ším počtu ptačích druhů na krmítku, 
jejíž podmínky najdete v tomto čísle 
ÚZ. Není to tak jednoduché, jak by se 
mohlo zdát. Já už ale několik prvních 
„úlovků“ mám. Doufám, že vám se to 
také podaří a že vás to bude bavit. 
Těším se na vaše fotky.

Ptáte se mě, jestli se nechám očkovat. 
Až se na mě dostane řada, tak se naoč-
kovat nechám. Věřím, že je to bezpečné 
a že je to cesta zpět k normálnímu živo-
tu, kdy se zase budeme moci potkávat 
na nejrůznějších akcích, jak jsme byli 
zvyklí. Buďme zatím trpěliví, plná imu-
nita nastává pravděpodobně asi dva 
týdny po druhé dávce. Opatrujte se!

Mgr. et Mgr. Ph.D. Marek Havrda 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Původně jsem chtěl psát o obecním 
rozpočtu na rok 2021. ODS/ANO se 
chystá utratit o 14 milionů korun více 
než bude pokryto příjmy. Vzhledem 
k příjmům rozpočtu cca 90 milionů 
se jedná o obrovskou částku, kte-
rá bude lidově řečeno “projedena” 
a kterou bude nutné financovat z re-
zervy. Raději tento sloupek ale věnuji 
tématu jinému. V Evropské komisi 
jsem pracoval v strategickém odbo-
ru resortu zdraví, pod který spadá 
mj. schvalování vakcín, a od začát-

ku minulého roku sleduji zahraniční 
odborné články týkající se covid-19 
kvůli řízení rizik v mezinárodní spo-
lečnosti, kde působím. Jsem silně 
znepokojen, jak neodborně vláda 
přistupuje k epidemii i souvisejícím 
opatřením - např. nepromyšlené 
uzavření malých obchodů. Bohužel 
vláda nezvládá ani základní komu-
nikaci směrem k veřejnosti. I když je 
známé 3R (roušky, ruce, rozestupy) 
důležité, Světová zdravotní organi-
zace dále doporučuje vyhnout se 
místům, kde jsou současně splněny 
tři podmínky: vnitřní prostory, větší 

množství lidí, blízký kontakt - zejmé-
na vzájemný hovor. Covid-19 se šíří 
také aerosoly, které v takových mís-
tech zůstávají i delší dobu v ovzduší. 
V takovém prostředí nepřináší 3R 
vysokou ochranu - i když je samo-
zřejmě stále důležité. Pokud už je 
nutné do takových míst jít, doporu-
čuje se v nich strávit co nejkratší čas. 
Pokud cítíte, že potřebujete odborné 
informace, neváhejte se obrátit na 
Iniciativu Sníh (pojmenovanou po-
dle zakladatele epidemiologie Johna 
Snowa), kterou založil prof. Hel. Přeji 
vám všem především pevné zdraví.
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Ing. Ondřej Vojta 
(Občanská demokratická strana)
Vážení spoluobčané, tak jsem se 
v  rámci bilancování roku 2020 za-
mýšlel, jak asi budou s  odstupem 
času hodnotit koncepci územního 
rozvoje Újezda v  oblasti občanské 
vybavenosti další generace. A možná 
to zase nebude tak hrozné. 
Všichni se asi shodneme na tom, že 
parkoviště u Lidlu u v  centru obce 
není zrovna urbanistický skvost. Nic-
méně funkčně a provozně patří mezi 
ta nejživější a nejvyužívanější místa 
v Újezdě. Od rána od 7:00 do večera 

do 21:00 tam vždy někoho potkáte. 
Diskontní prodejny se prostě staly 
novodobými a zdánlivě „nepostrada-
telnými“ chrámy konzumu.
Nějak se mi při tom vybavilo náměs-
tí Uhelný trh na Starém Městě, kde 
se od poloviny 14. století až do po-
loviny 19. století prodávalo dřevěné 
uhlí pro domácnosti i pro řemeslníky 
(kováře a zámečníky). Přibližně 500 
let se tu obchodovalo s  dřevěným 
uhlím a když potřeba vymizela, stalo 
se z trhu náměstí.
Je velmi pravděpodobné, že éra 
diskontních prodejen skončí výraz-

ně dříve. Možná už další generace 
újezdských občanů bude zásobová-
na automatickými drony a objednáv-
ky potravin budou generovat přímo 
jejich smart ledničky. 
V  tom okamžiku máme v  Újezdě 
k  dispozici prostory hned pro tři 
náměstí: u Lidlu, u Penny a u Alberta. 
A další generace újezdských dětí už 
bude hledat na Wikipedii informace, 
která světice se jmenovala Penny, 
kterého významného panovníka 
nazývali Albertem a co vynalezl 
Lidl, že jsou po nich pojmenována 
náměstí.

Ing. Marie Kučerová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Na zářijové schůzi zastupitelstva jsme 
žádali zařadit do programu bod týka-
jící se porušování tiskového zákona 
a Pravidel pro vydávání újezdského 
zpravodaje. Porušování se týká zejmé-
na snahy redakční rady (RR) zasahovat 
do příspěvků občanů i do příspěvků 
zastupitelů, na kterém se podle svých 
vlastních stanovisek RR dohodla, ač je 
to v naprostém rozporu s pravidly, zá-
konem i novinářskými principy.
Tato stanoviska jsou dostupná pou-
ze na našem webu, na webu radnice 

dostupná nejsou, ač byla součás-
tí 41. jednání RMČ. Redakční rada 
zápisy z jednání vůbec nezveřejňu-
je. Dalším porušením pravidel jsou 
články pana zastupitele Duchka, 
v rámci kterých může vyjadřovat své 
názory, postoje a preference, ačkoliv 
by měl mít stejně jako ostatní řadoví 
zastupitelé právo pouze na sloupek 
v rozsahu 1500 znaků. Například člá-
nek „Kynologové zůstávají“ v letním 
čísle UZ je ukázkou porušení pravi-
del i základních principů novinařiny, 
protože popisuje problém kolem 
psího cvičiště v Dubinské pouze 

z  pohledu bývalých nájemců kyno-
logického areálu a nynějších maji-
telů jednoho pozemku, aniž by dal 
v článku prostor k vyjádření jiných 
názorů usedlíkům ze stejné oblasti. 
Obdrželi jsme na zastupitelstvu úst-
ní veřejný příslib pana starosty, že 
se vedení radnice bude problémem 
Újezdského zpravodaje zabývat a že 
by výstupem mohla být nová, pre-
ciznější pravidla a profesionálněj-
ší práce redakční rady. Věříme, že 
slib bude splněn a rádi se budeme 
na narovnání poměrů v Újezdském 
zpravodaji podílet.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Praha 21 - trasa A sobota 27. února

1.  křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská   800 - 820

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická    830 - 850

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká    900 - 920

4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert)   930 - 950

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická   1000 - 1020

6.  křižovatka ul. Velimská – Klešická   1030 - 1050

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská   1100 - 1120

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská   1130 - 1150

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) 
mohou obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat tyto odpady:

 baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací ole-
je a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepi-
dla a pryskyřice, detergenty (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 nebezpečného odpadu na území 
hl. m. Prahy v roce 2020“.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
6. únor  Církvická/Ochozská
  Holšická/Sudějovická
20. únor  Čenovická/Pilovská
  Lomecká/Zaříčanská
13. března Toušická (u spořitelny)
  Rohožnická (parkoviště Albert)

Doba přistavení: od 9 do 13 hod. 

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

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. 
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, moto-
rové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební 
odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající 
zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozaříze-
ní, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad
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Rovnou stovku let oslaví letos újezdská kronika. Její 
první stránky začal roku 1921 psát Oldřich Roháček, 
který se stal také prvním obecním kronikářem. Prá-
vě v tom roce se Újezd osamostatnil, do té doby byl 
součástí Koloděj, a tak Pamětní kniha Koloděj, kterou 
vedl od roku 1890 tamější řídící učitel Václav Čermák, 
zmiňuje i mnohé události týkající se Újezda i Blatova.
V  prvním dílu Pamětní knihy Újezda jsou zapsány 
kronikářské záznamy pana Roháčka z let 1921-1937. 
Tato první újezdská kronika musela být za němec-
ké okupace předána na Okresní úřad do Říčan a po 
osvobození byla po složitém pátrání obci vrácena 
až 2. března 1947. Dalším obecním kronikářem byl 
jmenován Jan Šulc, který zapsal svůj první zápis až 
30. 11. 1950.Ve svých textech se vrátil k událostem 
od roku 1938, kdy byla kronika zabavena a zapsal je 
až do roku 1951.
Druhý díl újezdské kroniky začala psát v roce 1954 
naše nejvýznamnější kronikářka, paní Růžena Pul-
tarová, která kroniku vedla až do roku 1972. Byla 
skutečně vzorem místního letopisce. Nespokojila 
se pouze se zápisem současných událostí, ale pá-
trala i po nejstarší historii naší obce. Navštěvovala 
archivy a své nálezy doplňovala v kronice a průběž-
ně zveřejňovala i v místním měsíčníku „Zpravodaj“. 
Její píle, pracovitost a zaujetí pro kronikářskou prá-
ci byly obdivuhodné. Ve druhém a třetím díle kro-
niky, popsala rukopisně téměř 800 stran, a pokud 
k tomu připočteme další listy konceptů a poznámek, 
máme před sebou dílo, které zasluhuje obdiv. O své 
poznatky a zkušenosti se dělila i se školní mládeží 
na četných besedách. Svou práci kronikářky dělala 
ráda a zadarmo.
Její poslední zápis v  kronice, z  července 1972, je 
ukončen prostě: „Ač nerada, loučím se s  kronikou 
a zanechávám ji jen, že mi zdraví neslouží. Nemohu 
se účastnit schůzí, ani jiných akcí, ani cesty po archi-
vech nemohu dobře konat“.
V  roce 1972 byl jmenován kronikářem Blahoslav 
Hruška, který psal své zápisy jako strojopis na vol-
ných listech, které měly být součástí kroniky, ale 
pouze část jich byla prezentována v místním „Zpra-
vodaji“ a zbytek chybí. Od roku 2004 do roku 2009 
byl kronikářem Miloš Schmidt.  Od roku 2010 je kro-
nikářkou obce paní Marie Tomaidesová, která ješ-
tě dvěma svazky doplňujících kronikářských zápisů 
zpracovala data předchozích let. Všechny kroniky 
jsou v digitalizované podobě na webu Úřadu MČ 
Praha 21. 

Marie Tomaidesová

Sto let újezdské kroniky
HISTORIE

Kronikářství v českých zemích má dlouhou tradici. Na jeho po-
čátku to byly většinou jen záznamy jednotlivců o životě v růz-
ných dobách. Tyto záznamy měly často jen charakter autobio-
grafických poznámek či pamětí, přesto však dokumentovaly 
způsob života té doby. Později se již začínají shromažďovat po-
drobnější údaje o jednotlivých lokalitách, kdy autoři čerpali i 
z úředních soupisů, prováděných cílevědomě, zejména za úče-
lem evidence pozemkového vlastnictví a stavu hospodaření na 
jednotlivých statcích. Tak po třicetileté válce vznikla v roce 1654 
Berní rula, kde byla podrobně sepsána data o vlastnických po-
zemkových poměrech a o stavu hospodaření na jednotlivých 
místech Čech. V pozdějších dobách došlo k vydávání podrob-
nějších topografických publikací, v nichž byly postupně zachy-
covány změny charakteru jednotlivých oblastí země, zejména 
při přechodu z období feudální správy do nového politického 
rozdělení Čech po roce 1848. 
V  srpnu 1835 bylo vydáno nařízení nejvyššího purkrabí české-
ho, hraběte Karla Chotka, které nařizovalo městům, městysům, 
obcím a světským a duchovním vrchnostem vést pamětní knihy, 
v řeči německé nebo latinské. Nařízení vyšlo v době, kdy zejména 
v malých obcích nebyly ještě podmínky pro rozvoj kronikářství. 
Také vrchnost neměla ve většině případů o vedení kronik zájem, 
ale zpětně zjišťujeme, že po vydání zmíněného nařízení přibyla 
řada nově založených kronik, zejména farních, do kterých začí-
nají postupně pronikat i zápisy české. Ve farních kronikách dnes 
může kronikář nalézt kromě věcí církevních a majetkových, které 
převládají, i různé poznámky o situaci v obcích, které do přísluš-
né farnosti patřily. V roce 1960 došlo celostátně k převzetí těchto 
farních kronik do státních oblastních archivů.

Marie Tomaidesová

Z historie kronikářství

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

INZERCE
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Tak jsme se opět od 4. 1. ocitli na distanční výuce. Sdílíme 
s dětmi výuku a život přes obrazovku. Společné zážitky, 
na které jsme se v zimě těšili, nejsou – nejedeme zatím 
na zimní školy v přírodě, nedají se plánovat tematické vý-
stavy, družina nemůže uspořádat tradiční únorový den 
otevřených dveří, učitelé nemohou objednat jindy pestré 
aktivity doplňující výuku. Nahlédla jsem do loňského úno-
rového zpravodaje, školní dvoustrana byla plná příspěv-
ků. Tentokrát je to opravdu těžké. Ale jedno želízko v ohni 
mám – sdílím páteční dopoledne s našimi šikovnými tříd-
ními fotografy, kteří mají radost ze sněhové nadílky. Požá-
dala jsem je o zimní fotografie pro zpravodaj. Už během 

V zimě bývají dny velice krátké, večery 
a noci dlouhé. Většinu času teď tráví-
me kvůli karanténě doma. To nám ale 
dává příležitost strávit více času čte-
ním knížek, společnými hrami s dětmi, 
poslechem pěkné hudby nebo sledo-
váním filmů.
Proto jsme se rozhodli zapojit tyto vol-
nočasové aktivity do našich projektů 
v  Happy School. Pro starší děti jsme 
již v listopadu otevřeli „ Anglický knižní 
klub“, který má velký úspěch. Děti po-
kročilejší v angličtině čtou každý týden 
jednu kapitolu z knižní série Harry Po-
tter a každých čtrnáct dní se společně 
večer setkáváme online v našem kniž-
ním klubu. Bavíme se anglicky o tom, 
co jsme přečetli a soutěžíme v  tema-
tických kvízech. Kdo chce, může se ješ-
tě přidat.

Před Vánocemi jsme se na podnět dětí 
vrátili k našim anglickým koledám, které 
jsme se naučili v minulých letech. Děti 
si je všechny pamatovaly a těšily se, až 
si je budou moci opět se svými kama-
rády zazpívat, letos v  online prostředí. 
Posledních pár dnů adventu jsme zažili 
naše první online vánoční besídky. Pro 
všechny to bylo hezké zpříjemnění po-
sledního týdne školy před Vánocemi.  
V lednu nám konečně i v Újezdě napa-
dl sníh. A neroztál během pár hodin, 
jak tomu bývalo v  minulých letech. 
Děti si ho v  rámci domácího online 
učení mohly dostatečně užít. Do výuky 
angličtiny jsme zařadili projekt „Snow-
man v  Happy School“. Děti si stavěly 
své sněhuláky a hledaly a vymýšlely 
básně a rýmovačky na téma „Sněhu-
lák“ v angličtině. Dostali jsme od nich 

několik originálních nápadů, jako jsou 
například tři mimoni jako sněhuláci 
a další, které jsou na instagramu školy.
Přejeme vám všem čas na zastavení 
se a zamyšlení, jak rozumně využít 
tuto dobu a hodně kreativity, která 
z tohoto času může vzejít a udělat náš 
život smysluplnějším. Už teď se všichni 
těšíme, že se snad brzy v roce 2021 na 
hodinách jazyků opět uvidíme.

Eva Stejskalová,
Happy School

Ladovská zima za okny je

víkendu “přilétají první vlaštovky“ z Krkonoš, Předhradí, 
Květnice a Újezda. Slovy klasika „z té krásy přechází až 
zrak“ a vybrat to nejlepší nebude jednoduché. Obdivuji je-
jich smysl pro detail. Pochvala a překvapení přichází i od 
paní učitelky třídní. Výtvarná učebna, kmenová třída naší 
6.  B, prošla kompletní rekonstrukcí a jedna z nástěnek 
bude sloužit k výstavám fotografů. A kluci, aniž by pře-
dem něco věděli, si vysloužili právem jedničku z výtvarné 
a občanské výchovy (vše na www.zspolesna.cz). Autory fo-
tografií jsou Adam Matúška, David Neček, Erik Luka, Filip 
Šesták, Michal Král.

Eva Danielová

Zima objektivem šesťáků

http://www.zspolesna.cz
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SPOLKY

V ÚZ pravidelně zveřejňujeme stránku s pozvánkami na akce Domu dětí 
a mládeže (DDM) v Praze 10, který má v Polyfunkčním domě své praco-
viště. Letos Dům UM u nás působí již pátou sezónu a elán instituci, která 
v  září 2016 oživila skomírající nemovitost uprostřed obce (mimo jiné se 
tu v krátkém sledu vystřídali čtyři nájemci restaurace) rozhodně nechybí. 
Kurzy, kroužky, cvičení, sobotní pohádky, tvůrčí dílny, příměstské tábory, 
sportovní soustředění: program je opravdu našlápnutý a užijí si ho všichni 
od 3 do 99 let věku. Tedy když zrovna venku neřádí koronavirus a akce se 
mohou konat. Ani tak ale lektoři nesedí doma se založenýma rukama. 
„Z téměř devadesáti nabízených kroužků se nám jich podařilo 52 zprovoz-
nit online. Považuji to za úspěch, protože tato forma výuky je velmi odlišná 
od té prezenční. Někde jsou překážkou technické možnosti nebo samotná 
povaha kroužku a výuku na dálku nešlo udělat. Pak vracíme kurzovné za 
neuskutečněné hodiny,“ říká Vojtěch Tyle, vedoucí újezdského pracoviště 
DDM. 
Počet dětí se přitom rok od roku zvyšuje. Tradičně největší zájem je o sport, 
rychle obsazené bývají i taneční a hudební kroužky. I když Polyfunkční dům 
není nafukovací, DDM tu loni od městské části získal další prostory. „Nově 

Pátá sezóna v Újezdě

máme k dispozici čtyři krásné hudebny. 
K již fungujícím individuálním kurzům se 
nám v  tomto prostoru podařilo přidat 
některé další aktivity. Například zpíván-
ky nebo flétničku pro předškoláky,“ vy-
počítává Vojtěch Tyle. A přidává i další 
novinku: „V prostoru po bývalé kuchyni 
dokončujeme zcela nový keramický ate-
liér. Těšit se můžeme třeba na moderní 
hrnčířský kruh. Za možnost otevření no-
vého ateliéru vděčíme především ředite-
li DDM – Dům UM, Romanu Urbancovi a 
pomoci ze strany městské části.“ Radost 
má vedoucí újezdské pobočky DDM i 
z  nově zrekonstruovaných tělocvičen 
v  Masarykově základní škole. „Úroveň 
sportování půjde jistě nahoru. Bohužel 
kapacitu prostoru rekonstrukce neřeší. 
Jsme silně závislí na rozvrhu školy a na 
aktivitách jiných spolků, které tělocvičny 
využívají. Ještě žádný rok se nám nepo-
dařilo získat tolik prostoru, kolik bychom 
potřebovali,“ říká Vojtěch Tyle.
Právě díky novému keramickému ateli-
éru a hudebnám je na tom s kapacitou 
Polyfunkční dům o něco lépe než v loň-
ském školním roce. Zájem o sport (DDM 
se specializuje na basketbal a florbal) je 
ale tak velký, že by v naší městské části 
„uživil“ i úplně nové sportoviště. „Kdyby 
vznikla v Újezdě nová sportovní hala, tak 
se o využití budeme hlásit mezi prvními,“ 
uzavírá Vojtěch Tyle. 

Blahoslav Hruška
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Díky dlouhodobé práci jednotky se nám podařilo spolu 
s panem starostou Milanem Samcem dojednat s Hasič-
ským záchranným sborem (HZS) možnost splnit si náš 
sen. Na základě jednání provedl HZS Praha rozsáhlou 
kontrolu jednotky a potvrdil, že splňujeme podmínky pro 
vstup do kategorie požární ochrany JPO III, kam nás od 
1. 2. 2021 zařadil. Mimo jiné to pro nás znamená, že naše 
jednotka změnila působnost, a to z místní na územní. Po-
dle požárního plánu tak poskytujeme pomoc na území 
ostatních obcí a městských částí.
S postupem do vyšší kategorie souvisí i zařazení staro-
nového hasičského automobilu Iveco Magirus CAS 24 do 
výjezdu. Vůz jsme získali loni od HZS Praha převodem. 
U tohoto prvovýjezdového automobilu pro družstvo 1+5 
se ještě snažíme o jeho dovybavení, abychom zabezpe-
čili rychlé zásahy. Zřizovatel naší jednotky, kterým je MČ 
Praha 21, podal příslušnou žádost na Magistrát hl. m. 
Prahy. Věřím, že jsme dokázali, že naše jednotka je plně 
akceschopná. Po celý loňský rok jsme zajišťovali požární 
ochranu nejen pro Újezd, ale i ostatní části Prahy. Bude-
me rádi, když se jednání podaří a Praha nám s touto žá-
dostí vyhoví. 
Vybavení a zařazení staronového hasičského automobilu 
jsme si velmi přáli, stejně jako přestup do vyšší kategorie 
požární ochrany. Stejně tak se nám splnil další sen – mít 
novou hasičskou zbrojnici. Na rok 2020 jsme toho měli 
naplánováno více - nábor nových členů, účast na spo-

lečných cvičeních a akcích spolu s ostatními jednotkami 
a  mimo jiné také přípravu oblíbeného hasičského dne 
pro děti i dospělé. Jen co jsme se rozkoukali po valné hro-
madě SDH, přišel covid-19 a sním také nespočet opatření 
vlády ČR. Jako většina našich spoluobčanů jsme se i my 
museli přizpůsobit.
Ihned jsme se přihlásili k pomoci a začali pravidelně za-
jišťovat požární ochranu nejen v Újezdě nad Lesy, ale 
i  v  ostatních částech Prahy. Začali jsme sloužit pohoto-
vosti na hasičské zbrojnici ve složení 1+3 (velitel + hasiči se 
strojníkem) s výjezdem do dvou minut. Celkem jsme od-
sloužili osmnáct 24hodinových pohotovostí za celý rok. 
Jsme velmi rádi, že jsme mohli tyto pohotovosti sloužit 
v nové a moderní základně. Bohužel nás situace zastihla 
v momentě, kdy zbývalo zbrojnici dovybavit, a tak si kaž-
dý přinesl to, co doma našel (matraci, deku, polštář). Me-
zitím naše MČ intenzivně jednala o dovybavení zbrojnice 
s magistrátem, což nebyla jednoduchá jednání. Nakonec 
se však i díky vedení naší městské části vše podařilo.
Absolvovali jsme různá taktická cvičení, za spoluprá-
ce HZS Praha, mezi něž patřila kyvadlová doprava vody 
v  Krči, požár domu seniorů s  evakuací klientů a vyhle-
dáváním osob v  Měcholupech a dálková doprava vody 
od  stroje do stroje v  Kolovratech. I přes tuto nelehkou 
dobu se nám podařilo uskutečnit své vize a předsevze-
tí, bohužel bez pořádání akcí pro děti a dospělé, což nás 
velmi mrzí.
Považujeme se za obyčejné lidi, kteří tuto činnost vyko-
návají ve svém volném čase, kdy si kolikrát bereme navíc 
i volno v  práci anebo dovolenou, abychom činnost pro 
JSDH Újezd nad Lesy mohli vykonávat. To vše děláme bez 
nároku na odměnu, jsme prostě srdcaři.
Všem kamarádům, sousedům a Újezďákům přejeme 
do roku 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody. A děkujeme 
našemu panu starostovi a celé MČ Praha 21 za podporu. 
Vážíme si toho. Jsme tu pro vás!

Daniel Váňa,
velitel JSDH Újezd nad Lesy

foto Sabina Mikotová

Hasiči si splnili sny



Únor, nejkratší měsíc v celém roce, je pro zahrádkáře i pří-
rodu nebezpečný měsíc, ohrožuje nás holomrazy, sluncem, 
vlhkem a větry. Ve dne loudí na keři pupence a v noci je spálí, 
jednou rukou nám lahodí a druhou nám luská pod nosem. 
Nejznámější únorovou pranostikou je ta o sněhu sílícím pole. 
Zajímavé však je, že není z toho druhu dědečkových moud-
rostí, jaké již dnes vzbuzují jen úsměv. Ona pranostika totiž 
platí navzdory rozvoji vědeckých poznatků a řízení zeměděl-
ství. Anebo vlastně - v plné shodě s nimi. Nejde o sníh v úno-
ru, ale spíše o to, co z něho zbývá v březnu, o vláhu, kterou 
pozvolným táním zahrady a pole doslova prosáknou, a která 
tolik svědčí novému vzrůstu plodin zasetých a vzešlých na-
podzim, ale především samotnému klíčení a vzcházení nové-
ho, jarního semene. 
Pokud máme na chodnících a na přístupových cestách sníh, 
vždy ho navezeme ke stromům, keřům, dáváme jim tu nejlepší 
vláhu a také brzdíme rašení.  Zimní měsíce jsou tím správným 
obdobím, kdy máme čas na plánování další výsadby na zahra-
dě, čtení odborné literatury a hledání toho nejlepšího. 
Přece jen již některé neodkladné práce musíme na zahradě 
udělat:
U porostu maliníku a ostružiníku odstraníme odplozené čás-
ti, pokud jsme to neudělali hned loni, po sklizni. Angrešt a ry-
bíz velmi brzy raší, proto musíme prořez provést co nejdříve, 
ale musí být pár bezmrazých dnů.  Koncem února, kdy již po-
dle předpovědí víme, že pominuly silné mrazy, řežeme révu 
vinnou, u které začíná proudit míza velmi brzy, proto nesmí-
me s řezem čekat dlouho, jinak bude z řezných ploch vytékat 
míza, a tím ztrácí keř část stavebních látek. 
U jádrovin, které mají slabé přírůstky, provedeme řez v úno-
ru, u těch s  velkými přírůstky co nejpozději, možno i v  do-
bě květů. V okrasné zahradě prořežeme keře, které kvetou 
v  létě, ty, které kvetou na jaře, až po jejich odkvětu. U na-

roubovaných šeříků musíme veškeré výmladky, které rostou 
od kořenů, odstranit. 
Ve skleníku vysejeme ředkvičky, špenát a připravíme plochu 
na salát: i ten můžeme vysít přímo nebo zakoupit první sad-
bu. Doma si na proužek vaty vysejeme řeřichu setou, vata 
musí být stále vlhká. Vyséváme v intervalech čtrnácti dnů.
Po rozmrznutí půdy prohlédneme trvalky, které jsme zasa-
dili na podzim, zda je mráz nevytáhl, případně přimáčkneme 
nebo znovu zasadíme a vždy zalijeme. U rostlin, které jsme 
chránili krytem například z chvojí, za slunečných dnů přes 
den kryt odstraníme a za případných mrazů opět zakryjeme. 
Tak zabezpečíme, aby nastartované rostliny mrazy neponičily.
Vše o nás a veškeré informace hledejte na https://kvetyu-
jezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře        

Blanka Exnerová
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Setkání u pomníku TGM 
Újezdští zahrádkáři společně s  MČ Praha 21 i letos 
uspořádají vzpomínkové setkání u pomníku T.G. Masa-
ryka k příležitosti výročí narození našeho prvého pre-
zidenta Československé republiky. Předpokládáme, že 
proběhne v pátek 5. 3. 2021 ve 14 hodin. V současné 
době nemůžeme sdělit, v jaké podobě se uskuteční, zda 
tradičně s  proslovem anebo pouze formou položení 
věnce. Vše závisí na situaci v našem státě v souvislostí 
s pandemií. Informace budou uveřejněny ve vývěskách 
a na webu našem i Úřadu MČ Praha 21. 

Výroční členská schůze
Každý rok začátkem března jsme se scházeli na výroční 
členské schůzi zahrádkářů. Letos nemůžeme nic pláno-
vat, vše záleží na tom, jak se vyvine situace s pandemií. 
Jsme prakticky všichni ve skupině ohrožených občanů 
a nechceme jít nákaze naproti. Jakmile se stav s náka-
zou stabilizuje, stanovíme datum a všechny vás pozve-
me. O to radši se pak všichni sejdeme.  

Blanka Exnerová
OZDRAVNÉ POBYTY
Lázně Luhačovice
Termín: 17. 4. – 24. 4., 7 nocí (sobota-sobota) v hotelu 
Praha (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a TV, 
zdarma vstup do bazénu a pitná kůra- pramen Viola)
Cena: 6 500 Kč
Doprava: přímý rychlík Praha-Luhačovice (není v ceně)
Stravování: plná penze
Lázeňské procedury na lékařský předpis
Půldenní výlet s prohlídkou Uherského Hradiště

Sezimovo Ústí
Termín: 23. 5.- 28. 5., 5 nocí (neděle-pátek) ve wellness 
hotelu MAS (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a TV, 
zdarma vstup do bazénu)
Cena: 5 800 Kč
Autobusová doprava z Újezda a zpět (v ceně)
Stravování: plná penze bufetovým způsobem
Wellness program: 1x relaxační masáž se zábalem, 
masáž chodidel, magnetoterapie, kyslíková terapie
Půldenní výlet s prohlídkou Tábora
Informace a přihlášky: M. Branžovská, tel. 777 711 699. 
Pobyty se uskuteční pouze když bude zrušen nouzový stav.

Zahrádka v únoru

Oplanská 2614/Praha 9 – Újezd nad Lesy 

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

Servisní technik pro chladící 
a klimatizační zařízení

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

INZERCE
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SPORT

V  minulém ÚZ jste se mohli dočíst 
o  otevírání nových tělocvičen. Při-
náším jiný úhel pohledu, a to časo-
sběrný. Náš kolega tělocvikář Jan 
Pánik totiž po celou dobu poctivě 
rekonstrukci tělocvičen dokumen-
toval. První fotografie jsou ze 7.  5. 
a jsou na nich zachyceny tělocvičny 
těsně před nástupem stavební firmy 
pana Jílka, poslední jsou z  24.  11. 
z  nových zrekonstruovaných tělo-
cvičen připravených na dopolední, 

odpolední i večerní sportovce. Sou-
částí slavnostního otevření ve čtvr-
tek 10.  12. v  symbolických 10:12 
hod byla i výstava výše zmíněné 
fotodokumentace (z pěti set fotek 
bylo co vybírat), v  každé z  tělocvi-
čen jsou datované fotografie s  po-
stupující přeměny (na přiloženém 
obrázku alespoň tři z každé). Určitě 
najdou své trvalé místo na některé 
z chodeb u šaten – jak jinak ukázat 
dětem, co vše a kolik práce se skrývá 

pod pojmem rekonstrukce tělocvič-
ny po třiceti letech, kterou mohly 
„sledovat“ zvenku šest měsíců. Teď 
jsou tělocvičny připraveny, všich-
ni tělocvikáři netrpělivě čekají na 
první obutí a děti na známý pokyn: 
„Holky do velké a kluci do malé tělo-
cvičny. Příště obráceně.“ Od těchto 
vět uplynul už téměř rok. Držme si 
pěsti, ať to čekání na první vkročení 
ve sálové obuvi netrvá moc dlouho…

Eva Danielová

Tělocvičny objektivem časosběru

Nepříznivá koronavirová situace bohužel 
zamíchala kartami i v případě termínů neo-
dehraných zápasů podzimního kola Pražské 

teplárenské ligy, kterou hraje FK Újezd nad Lesy. Původ-
ně měly dohrávky proběhnout již v polovině ledna 2021, 
vzhledem k tomu, že PES byl ale stále na stupni 5, nebylo 
z toho nic. 
Pražský fotbalový svaz (PFS), který soutěž řídí, na svém 
zasedání 13. ledna určil termíny nové. Újezdské „áčko“ 
by podle nich mělo nedohrané 8. kolo z podzimu (zápas 
s  Radotínem) sehrát 17. 2., odložený zápas 6. kola I. B 

třídy Újezd-Třeboradice je v rozpisu naplánován na 3. 3. 
Ani tyto termíny bohužel nejsou jisté. Záleží opět nejen 
na stupni na škále PES, ale i na načasování. PFS se shodl, 
že na mistrovské zápasy platí limit 10 dnů na přípravu. 
Jinými slovy: pokud do 7. února vláda opatření neuvolní, 
A-tým hrát nebude. Soupeři se nicméně mohou dohod-
nout i jinak. 
Stále platí, že prioritou je dohrát podzimní část soutěží, aby 
mohlo dojít k postupům a sestupům v soutěžích. Držme 
tedy našim borcům palce, ať se brzy vrátí na hřiště. 

Blahoslav Hruška

Fotbalisté mají termíny, dál ale panuje nejistota
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Pronajmu zařízené pokoje 
se společným příslušenstvím

ul. Hulická
obývací pokoj s ložnicí 12 000 Kč

pokoj pro 2-3 osoby 10 000 Kč
malý pokoj pro 1-2 osoby 8 000 Kč

Cena je včetně poplatků, 
parkování na zahradě.

Tel.: 607 219 600

 Nabízím kompletní vedení účetnictví, 
daňové evidence, mezd. 
Praha, Praha východ +okolí 
www.ucetnictvimk.cz 

mobil: 775 559 283

Koupím byt 
tel.: 728 128 732

RK nevolat

Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

 

AKREDITACE

MŠMT

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Újezdě 
nad Lesy

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

 

celoroční program

„učíme se venku“
Přijďte se k nám 

kdykoli podívat.

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
ělání s m

ožností rozvoje osobnosti, přijďte se in
fo

rm
ov

at
 d

o 
na

ší
 š
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 na vás. 

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

angličtina a španělština 
s rodilými mluvčími 

Inzerát 183 x 132 2020.pdf   5   08.12.2020   0:23

INZERCE

OTEVÍRÁME SE BUDOUCNOSTI

Český výrobce karuselových a automatických dveří

Vidět jsme všude tam, kde se před Vámi automaticky 
otevřou dveře (lékárny, nemocnice, letiště, obchody, 
benzinky aj.).

K posílení našeho týmu hledáme pracovníky:

  MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ 
PRACOVNÍK (technik)

Práce na HPP, zaškolíme, Středočeský region.

Požadujeme SOU/SŠ, ŘP min. B.    
(výhodou vyhláška 50/78Sb., svářečský průkaz, ŘP C, E).

Pobočka: RACCOON s.r.o., Újezd nad Lesy, 
Novosibřinská 667.

Informace na tel.: 730 590 265 nebo 734 284 592.

Více na www.raccoondoors.com / CV zasílejte na 
prace@raccoondoors.com.
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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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané

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

Email: kcrt@seznam.cz

ZPRACUJI

Daňové přiznání fyzických osob
2020

Bohuslava VITÁSKOVÁ
Načešická 1868, Újezd nad Lesy

TEL: 736 269 684
 E-mail: ucetni@vitaskova.cz



PRODEJ – mezonetový byt 4+kk,  
podlahová plocha 112 m2 + terasa 7 m2,  
Rohožnická ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

 PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2, 
vhodný jako prodejna, showroom, pohy-

bové studio apod., přízemí OC Blatov,  
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

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

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská 
linka, více nezařízený, 2. patro,  

ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

Pro svoje klienty hledáme 
rodinné domy a pozemky 

v Újezdě nad Lesy,  
Klánovicích,  

Šestajovicích a okolí

& 603 280 220
Makléř roku 2015 REMAX ČR

Ing. Zdirad Pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

cena 35.000,-Kč/měsíc + poplatky

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

             
   Vaši realitní makléři  

pro tuto oblast

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný  
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,  
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, Šestajovice 

R E Z E R VA C E

REZER
VACE

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2  
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,  

Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

cena 21.900,-Kč/měsíc + poplatky cena 23.000,-Kč/měsíc + poplatky Cena 11.900,-Kč/měsíc + poplatky
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  PLÁN AKCÍ MČ PRAHA 21 PRO ROK 2021    
 TERMÍN NÁZEV AKCE

únor Soutěž "Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy"

duben velikonoční dílna

duben Den Země - komunitní akce

duben zkvalitňování ovzduší - osvěta

duben - květen slavnostní otevření HZ - Den otevřených dveří

30. dubna Čarodějnice

5. května květnové oslavy

8. května Den matek

červen pumptrack race + streetball challenge

červen letní kino + fair trade piknik

červenec / srpen letní kino

14. srpna 100 let vzniku Újezda

9.-12. září Dny zdravé země

22. září Den bez aut - bezpečná cesta do škol

25. září posvícení 

27. října Den vzniku samostatného Československa

listopad taneční zábava pro seniory

26. listopadu rozsvěcení vánočního stromu

prosinec vánoční dílna

1. ledna 2022 novoroční ohňostroj

Poznámka: Termíny jednotlivých akcí se mohou změnit.
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