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Milí sousedé,

zima se s námi již konečně rozloučila a začalo krás-
né jaro. Toto období mám vždy moc rád. Letos je 
bohužel poznamenáno výsledkem chaotického ma-
nagementu naší vlády. Opakovaně jsme ujišťováni, 
že teď už je to naposled, co nás omezují v běžném 
životě. A stejně tak se opakovaně žádný ze slibů ni-
kdy neplnil a neplní. Uvědomuji si, že za chvíli by se 
veškerá omezení mohla stát součástí našich živo-
tů. To rozhodně odmítám. Proto se vedení naší MČ 

rozhodlo podpořit váš aktivní odpočinek. Je prokázáno, že slunce a čerstvý 
vzduch přispívají k posilování imunity. Nezavřeli jsme na doporučení vlády 
naše hřiště, ale naopak je necháváme plně otevřená. Současně zajišťuje-
me pravidelnou dezinfekci herních prvků. Poprosím vás ale, dodržujte veš-
kerá platná nařízení. Chápu, že vyznat se v tom, co aktuálně platí, je někdy 
tak složité, že jak se mají chovat, netuší ani ti, co to vymysleli a schválili.
S jarem přichází čas pro všechny cyklisty. Nejen pro ně jsme loni vybu-
dovali nyní hojně využívaný a populární pumptrack na sídlišti Rohožník. 
Vydatná zima, ale zejména neukázněnost některých uživatelů se na jeho 
stavu podepsaly. Je to ale daň za přírodní povrch a my s tím počítáme. Pro-
to již nyní probíhá plánovaná jarní údržba celé trati a já se těším, že skončí 
veškerá omezení a dojde konečně k oficiálnímu otevření. Máme v plánu 
různé další akce. Držme si tedy pěsti, ať je to co nejdříve.
Jednou z cest, jak k tomu dojít, je co nejrychlejší očkování všech občanů. 
S paní místostarostkou se snažíme pro naše občany zajistit mobilní očko-
vací tým, který by dorazil za námi, aby se především naši starší spoluob-
čané nemuseli složitě dopravovat k tomuto úkonu do některého z očko-
vacích center. Zároveň je velmi smutné, že naši praktici jsou k očkování 
již plně připraveni, ale nemají tolik potřebné vakcíny. Já věřím, že se paní 
místostarostce věc podaří dojednat. Záleží nám na tom. Chceme pro vás 
ten největší možný komfort.
Po zimě jsou některé komunikace, a to nejen u nás, tradičně plně výmolů 
a děr. Hlavní tahy má ve své správě TSK. Pravidelně je informujeme a po-
žadujeme opravy. Komunikace v naší správě budou opravovány dle har-
monogramu. Uvítáme, pokud nás budete informovat, kde všude se paní 
zima na jejich stavu nepěkně podepsala a my se pokusíme co nejrychleji 
zjednat nápravu.
V rámci projektu „Park Zbyslavská“ jsem slíbil, že zmizí nevhodně umístěná 
skládka materiálu a techniky u lesíka. Její prostor by se měl stát komunit-
ním místem v rámci připravovaného projektu. Zadal jsem odboru majetku 
a investic její vymístění a v dohledné době tak definitivně zmizí. Odškrtnu 
si tak další věc, která mě jako občana velmi trápila.
Nová mateřská školka, kterou budeme stavět, má již vybraného zhotovi-
tele. Pokud se něco zvláštního nestane, zahájíme brzy výstavbu. Máme 
zajištěný i velmi zkušený technický dozor. Věřím, že po nádherných tělo-
cvičnách budeme mít v Újezdě další pěknou, a hlavně potřebnou stavbu.
Řešení jednosměrek se posunulo dále. Brzy představíme odborně zpra-
covaný projekt řešení, který zohlední vše, co jste doposud k tématu panu 
místostarostovi sdělili a co bude realizovatelné. Stále platí, že jsem odpůr-
cem kličkované po Újezdě.
Držte se, milí Újezďáci. Jsem vám kdykoliv k dispozici.
Přeji vám krásné jaro.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Opět jsme se připojili k  mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“. Proto byla 
10. března na budově Úřadu MČ Praha 
21 vyvěšena vlajka Tibetu jako připo-
mínka 62. výročí tibetského povstání.
Na konci tohoto roku ukončí svůj pro-
voz centrální kotelna na sídlišti Ro-
hožník, což znamená i odpojení zdra-
votního střediska Rohožník. Naším 
cílem je zachování tohoto střediska 
na Rohožníku, a proto rada rozhodla 
o  vybudování vlastní plynové kotelny. 
Lékaři byli o situaci informováni a zá-
roveň s nimi byla vedena jednání o no-
vých smlouvách. Důvodem byl fakt, že 
některým lékařům tento rok končí ná-
jemní smlouvy. Lékaře jsme ujistili, že 
zdravotní středisko na Rohožníku chce-
me zachovat a postupně opravovat.
Areál Kácovská bude doplněn o další 
sportovní prvek. Jedná se o bouldero-
vou stěnu, která bude sloužit na tréno-
vání lezení a zároveň může být využita 
i pro sezení a sledovaní volejbalových 
zápasů. Využili jsme na to dotace z vý-
herních hracích přístrojů ve výši 391 ti-
síc Kč.
Pokračujeme v  záměru minulého ve-
dení městské části a rozhodli jsme se 
pozemek v  Druhanické ulici vybavit 
volnočasovými prvky a dětskými prolé-
začkami. Stále probíhají jednání o smě-
ně tohoto pozemku, nicméně než do-
jde k  finálnímu rozhodnutí, chceme, 
aby mohl být pozemek využíván míst-
ními obyvateli. Vybavení hřiště je řeše-
no tak, aby se kdykoli dalo přesunout 
na jiný pozemek.
Rada na svém lednovém jednání od-
souhlasila převzetí zastávky MHD 
Rápošovská do správy od TSK Praha. 
Proto jsme rozhodli o vybudování chy-
bějícího přístřešku ve směru Sídliš-
tě Rohožník. Celkové náklady budou 
200 tis. Kč.
Vzhledem k současné situaci a z preven-
tivních důvodů jsme schválili realizaci 
venkovních stojanů na dezinfekci. 
Opět jsme rozšířili možnost bezplatné 
inzerce v  ÚZ pro místní podnikatele, 
proto uvnitř tohoto čísla najdete pře-
hled provozoven i s  jejich kontakty. 
Přehled bude vydáván až do září 2021. 
Pokud máte zájem být v něm uvedeni, 
napište nám.

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Situace ohledně očkování je bohužel stále velmi složitá. Velmi děkujeme 
všem našim praktickým lékařkám, které jsou do tohoto systému zapojeny. 
Uvědomujeme si, že očkování v jejich ordinacích velmi ovlivňuje dodávky 
vakcín. Proto jsme také zažádali o mobilní tým z Prahy 1, který by přijel oč-
kovat přímo do Újezda. Zároveň velmi děkujeme zástupcům městské části 
Praha-Klánovice (Jiřímu Bekovi a starostce Zorce Starčevičové), kteří nám 
nabídli spolupráci na očkování tak, jak proběhlo u nich. Pokud budete mít 
zájem o možnost očkování v místě, pro více informací volejte na telefon 
770 197 012.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Informace k očkování

Dvě nové knihobudky
Možná jste si již při procházkách všimli, že máme v Újezdě další dvě nové 
dřevěné knihobudky. MČ Praha 21 je postavila díky obdržené dotaci 
z operačního programu Životního prostředí. Jedna knohobudka je umístěna 
v parku před 1. stupněm Masarykovy základní školy, druhá je u zdravotního 
střediska na Rohožníku. 
Zájemci si volně uložené knihy mohou kdykoliv vypůjčit a posléze je do něk-
teré z budek zase vrátit. Současně by knihovničky měly sloužit také jako vol-
ně přístupné směnitelné místo knih. Pokud máte doma někdo knihu, kterou 
už nepotřebujete, tak ji můžete vložit do některé veřejné knihovničky.
Největší újezdská knihobudka je již skoro dva roky vedle bočního vchodu 
do úřadu. O všechny knihobudky se starají zaměstnanci úřadu. Doufáme, 
že budou hojně využívány ke svému účelu a snad se nenajde žádný vandal, 
který bude mít snahu je zničit.  

odbor školství a kultury

Měsíc ve znamení smutných zpráv
Bohužel se březen nesl ve znamení velkých ztrát, kdy nás opustila naše 
kolegyně Dana Slabochová, zakladatel Újezdského muzea Miloš Schmidt, 
ve věku nedožitých 100. narozenin Vladimír Štěpánek, členové zahrád-
kařů Blanka Líznerová, která zesnula v únoru, a Jiří Trenda. Velmi nás 
tyto zprávy zarmoutily. Ti, kdo jste je znali, prosím zavzpomínejte s námi. 
Rodinám a blízkým si dovolujeme vyjádřit upřímnou soustrast.

Rada MČ Praha 21



Na tomto místě vás obvykle 
informuji o změnách týkajících se 
životního prostředí v naší městské 
části. I dnes vám přináším zprávu 
o změně, ale ta je nenahraditelná, 
neměnná a velmi smutná. Dne 
6. března po krátké nemoci opustila 
navždy náš úřad naše kolegyně 
a kamarádka paní Dana Slabochová, 
od roku 2001 referentka odboru 
životního prostředí a dopravy, který 
v  roce 2001 i zakládala. Současně 
po mnoho let byla i členkou 
Pře stupkové komise MČ Praha 21. 
V kolektivu byla naše „Danuška“ 

oblíbená pro svoji kamarádskou, 
veselou povahu a ochotu vždy 
a  každému pomoci, pokud to 
bylo v  jejích silách. Bude chybět 
nejen nám, ale i občanům Újezda, 
protože všem, kteří se na ni obrátili 
o radu nebo se žádostmi týkajících 
se jakéhokoliv zásahu do životního 
prostředí, vždy ochotně a s velkou 
profesionalitou pomohla, své práci 
se věnovala často do pozdních 
večerních hodin. Příroda a péče 
o ni, rodina a výlety po horách naší 
vlasti byly náplní jejího života. Její 
projekty úpravy přírody v  Újezdě 
byly vždy na vysoké úrovni a navždy 
nám budou připomínat vysokou 
odbornost paní Dany Slabochové. 
Díky jejímu úsilí dnes máme z jižní 
strany Újezda tzv. zelený prstenec 
kolem Prahy  - soubor alejí, které 
tvoří izolační zeleň. Nejvyšší mírou 
se podílela na plánování, realizaci 
grantů a následné péče o stromy 
nejen v  alejích, ale i na veřejných 
prostranstvích. 
Dovoluji si připomenout ukázku 
záslužné práce paní Dany Slabo-
chové, která je zvěčněna v  těchto 

částech Újezda: alej u hřbitova (alej 
lip od Zaříčanské přes hřbitov až 
ke Trojmezí), Trojmezí-Skalka, Troj-
mezí-Ježovická, sídliště Rohožník 
(od ul. Rohožnická-cesta na Sibřinu) 
a alej k  sibřinské škole (od okra-
je sídliště směrem ke škole), dále 
pak rekonstrukce zeleně v  parku 
na Blatově, obnova aleje podél 
hlavní silnice, zkrášlování zahrad 
mateřských škol, úprava lesoparku 
Rohožník, rekonstrukce zeleně 
u základní školy, obnova zeleně 
v areálu tenisu a plánovaného agility 
parčíku. 
Na závěr bych chtěla paní Daně Slab-
ochové tam nahoru, kde doufám 
i  teď opatruje přírodu, vzkázat: 
„Milá Danuško, bylo nám velkou 
ctí, že jsme mohli být, třeba jen 
na okamžik, malou součástí Tvého 
velkého života, a že jsme Tě mohli 
dne 12. března 2021 vyprovodit 
na Tvoji nejdelší cestu, která je 
pokračováním nekonečného živo-
ta a ujistit Tě, že žiješ s  námi dál 
v našich vzpomínkách“.

 Hana Pelčáková,
radní pro životní prostředí 
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Toto číslo ÚZ vznikalo v době, kdy Toto číslo ÚZ vznikalo v době, kdy 
nebylo jasné, zda a za jakých pod-nebylo jasné, zda a za jakých pod-
mínek bude možné akce uspořádat. mínek bude možné akce uspořádat. 
Sledujte, prosím, aktuální informa-Sledujte, prosím, aktuální informa-
ce v kalendáři na webu ce v kalendáři na webu 
www.praha21.cz.www.praha21.cz.

KaKalendárium na lendárium na dubenduben

V  rámci výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavby 
nové budovy MŠ Sluníčko, která vyroste v areálu Masary-
kovy ZŠ Polesná. Vítězným uchazečem se stala společnost 
BH stavby a konstrukce, s.r.o. Předpokládáme, že začát-
kem dubna bude s výše uvedenou společností uzavřena 

smlouva o dílo a následně budou zahájeny stavební prá-
ce. Stavba nové školky by měla trvat přibližně třináct mě-
síců tak, aby mohla nové děti uvítat v září 2022.

Ludmila Lambertová,
odbor majetku a investic

Nová budova MŠ Sluníčko

Vzpomínka na Danu Slabochovou
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Přijmeme:

ředitele/ředitelku základní školy
Hledáme člověka, který:

• má zájem pracovat na jedné z největších škol v ČR
• bude stát za svým týmem pedagogů
• má povědomí o moderních trendech ve vzdělávání i chuť se v nich dál vzdělávat
• má vizi a schopnost inspirovat ostatní
• má tah na branku a umí věci dotahovat do zdárného konce
• umí vést lidi a přirozeně je podporovat v osobním i profesním rozvoji 
• je schopen vytvářet příjemné pracovní prostředí s atmosférou důvěry 

Co nás zajímá:
• vaše role v dalším rozvoji školy 
• reference od předcházejících zaměstnavatelů
... a samozřejmě musíte splňovat všechny další požadavky a dodat veškeré náležitosti, které jsou uvedeny v 
oficiálním vyhlášení konkursního řízení

Co vám můžeme nabídnout:

• úspěšné žáky a učitele a jejich úspěšné projekty 
• Masarykova základní škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
• kromě běžných tříd i třídy s prvky Montessori pedagogiky
• máme školní poradenské pracoviště
• dobrou vybavenost školy – sportoviště, divadlo, kino-klub 
• motivující finanční ohodnocení
• možnost osobního růstu a podílení se na inovativním rozvoji školy
• služební byt
• podporu zřizovatele pro realizování nápadů tak, abyste měl(a) šanci uspět

Jste zkušeným pedagogem nebo manažerem v oblasti vzdělávání? Nebojíte se vedení velké školy? Chcete se 
podílet na řízení školy, do které byste i vy rád (a) chodil (a). 

Pak se ozvěte v termínu pro podání přihlášek do 5. 5. 2021 a předpokládaný termín nástupu je 1. 8. 2021. 

O škole se můžete dozvědět víc na www.zspolesna.cz.

Náležitosti přihlášky a další podrobnosti naleznete na www.praha21.cz.

S případnými dotazy se obraťte na odbor školství a kultury, tel.: 281 012 948.

MČ Praha 21 vyhlašuje konkursní řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Masarykovy základní 
školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy s nástupem od 1. 8. 2021

http://www.zspolesna.cz
http://www.praha21.cz


Programové dotace 2021
Rada městské části Praha 21 dne 9. 3. schválila rozdělení programových dotačních prostředků pro rok 2021. Celkem 
bylo podpořeno 22 organizací a 28 projektů.
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Zima již je kalendářně za námi, a tak se pracovníci údržby 
Úřadu MČ Praha 21 spolu s  externím dodavatelem, fir-
mou Urbanstav, dali do jarního úklidu.
Veškeré chodníky po zimě se musí zamést a dát do 
řádného stavu. Odstraňování nečistot a zbytky po zimním 

SK Joky z.s. Volejbalový oddíl celoroční aktivity 22 800 Kč

TAJV z.s. Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 21 2 000 Kč

Psiško- OB, z.s. Táto kup mi štěně II 5 900 Kč

FK Újezd nad Lesy Kvalitní a vzdělaní trenéři pro výchovu mladých fotbalistů 47 500 Kč

TJ Sokol Újezd nad Lesy Podpora celoročních sportovních aktivit újezdských občanů 17 600 Kč

KAS Praha Újezd nad Lesy Kulturní a společenský život seniorů 47 500 Kč

Minifarmička Koně v Újezdě - sport zábava 20 000 Kč

Český svaz včelařů z.s. Edukace včelařů a veřejnosti 9 000 Kč

Újezd nad Lesy: krajina pro život z.s. Živý betlém 8 000 Kč

Újezd nad Lesy: krajina pro život z.s. Vánoční posezení pro seniory 19 500 Kč

VAMOS z.s. Druhé setkání legend 3 300 Kč

VAMOS z.s. 5. Vidrholecký orienťák 6 500 Kč

Spolek OKO Sebevědomý senior III 4 000 Kč

Spolek OKO Hvězdy v Újezdě 26 000 Kč

Rarášek o.s. 6. Újezdský strašiles 28 500 Kč

Rarášek o.s. 12. Cesta za pokladem skřítků 19 000 Kč

Spolek přátel a rodičů dětí újezdských škol Zahradní slavnost 2 800 Kč

ZO ČZS Újezd nad Lesy Provoz a údržba areálu, výstava odměny 10 300 Kč

Mgr. Tomáš Prager Újezd mýma očima 2021 10 000 Kč

Neposeda, z.ú. Skatepark žije 32 500 Kč

ZO SPCCH Újezd nad Lesy Sportovní aktivity 19 000 Kč

ZO SPCCH Újezd nad Lesy Kulturní aktivity 28 500 Kč

ÚJEZD.KOM, z.s. Sousedský den 2 000 Kč

Baletní příprava Arabeska Podpora umělecké činnosti 20 000 Kč

Tři pro zdraví, z.s. Pořádání Seriálu tří závodů pro zdraví 14 000 Kč

Tři pro zdraví, z.s. Újezdský Koloběh 2021 14 300 Kč

 Kangsim Dojang, z.s. Tréninkové sportovní aktivity újezdského taekwondo 47 500 Kč

OLYMP FLORBAL, z.s. Florbalová přípravka a mládež, středisko Újezd nad Lesy 12 000 Kč

500 000,00 Kč

Schválená částka RMČ Praha 21název organizace název projektu

Jarní úklid 

posypu se počítají v tunách. Nesmí se také zapomenou 
na kanálové propusti, které jsou ucpány až po okraj. 
Do toho se provádí údržba zeleně, kdy se kontrolují stavy 
stromů a keřů a dělají se nutné úpravy ve spolupráci 
s  odborem životního prostředí a dopravy. Ořez dřevin 
a nebezpečných větví se také provádí za pomoci plošiny. 
Povoláváme i jednotku našich dobrovolných hasičů, která 
neváhá a vždy pomůže. Větve se recyklují štěpkováním 
pro další využití. Úklid odpadků po celém Újezdě nám 
trochu komplikují vandalové, kteří vytvářejí černé skládky 
anebo jen ničí majetek městské části v parcích či na kraji 
Újezda. Také se musíme starat o dopravní značení, které 
máme ve správě, a opravovat je. Samozřejmostí je další 
běžná údržba mobiliáře městské části, hřbitova, hřišť, 
parků nebo vývoz odpadkových košů.

Daniel Váňa,
odbor majetku a investic
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Rok s covidem
Máme za sebou rok „života s covidem“. Rozhodli jsme se 
vám trochu přiblížit, jak tento rok vypadal na Úřadu MČ 
Prahy 21, s čím jsme se museli potýkat a jakou zkušenost 
máme s krizovým řízení.
Vraťme se ale na úplný začátek. Prvního března 2020 se 
začal náš svět obracet naruby. Do té doby vzdálený „čín-
ský koronavir“ se objevil v České republice.  Pomalu začí-
nala panika, ale my jsme byli nuceni si alespoň částečně 
zachovat chladnou hlavu a oprášit naše krizové řízení, 
které je nutno právě pro tyto situace použít.
Orgány pro krizové řízení, které u nás zajišťuje odbor 
kanceláře tajemník, jsou starosta a úřad. V MČ Praha 21 
jsou zřízeny jak krizový štáb, tak bezpečnostní rada. Je-
jich fungování má svá pevná pravidla, složení je totožné. 
Předsedou je starosta a členy jsou místostarosta s gescí 
pro bezpečnost, tajemnice úřadu, zástupce Policie ČR, 
Městské policie, Hasičského záchranného sboru a veli-
tel dobrovolných hasičů. Tajemnicí je referentka odboru 
kancelář tajemníka, která nejen v době epidemie komu-
nikuje s  Operačním střediskem Krizového štábu hl. m. 
Prahy a zajišťuje veškerou administrativu.
12. 3. 2020 vláda vyhlásila nouzový stav a pro nás začal 
kolotoč, abychom vybalancovali potřeby a ochranu na-
šich zaměstnanců, zajistili chod úřadu i městské části 
a také pomohli našim občanům.
Ač se to na první pohled nezdá, právě naši zaměstnanci 
byli ti, na které se občané začali obracet o pomoc a o infor-
mace. Navíc je Újezd nad Lesy je i správním obvodem pro 
okolní menší městské části – Běchovice, Klánovice a Kolo-
děje. Obraceli se na nás tedy s dotazy i naši kolegové. 
Snažili jsme se zorientovat v mnoha informacích, které se 
valily ze všech stran. V tom nám moc pomohlo a dodnes 
pomáhá zmíněné operační středisko magistrátu, které 
nám od začátku důležité a ověřené informace zasílá. Také 
nás metodicky vedl magistrátní odbor bezpečnosti. Vý-
borně zafungovala i kolegialita mezi jednotlivými úřady 
a městskými částmi.

NAUČILI JSME SE FUNGOVAT NA DÁLKU 
Velmi rychle jsme dokázali pořídit pro naše zaměstnan-
ce roušky, dezinfekci a další ochranné prostředky, místní 
podnikatel nám vyrobil do dveří okýnka a do kanceláře 
matriky přepážky, na živnostenský odbor jsme pořídili 
mobilní přepážku. Rozmístili jsme stojany s dezinfekcí a 
začali jsme také využívat moderní technologie. Upravili 
jsme jednací řády rady a komisí, abychom mohli jednat 

online. Začali jsme dělat porady na dálku, abychom se 
nemuseli osobně setkávat. Některým kolegům chvíli tr-
valo, než si zvykli, ale nyní jsme již schopni v online světě 
komunikovat bez problémů. Taky jsme rozdělili zaměst-
nance tak, abychom co nejvíc eliminovali jejich setkávání 
mezi sebou. Tohle pro nás bylo asi nejobtížnější. 
Náš úřad má pouze asi 75 zaměstnanců a musíme zajistit 
úplně stejnou agendu, jako mají velké úřady s  několika 
sty zaměstnanci. Proto jsme byli víc než jinde nuceni vy-
naložit investice na nákup IT techniky, aby bylo možné 
zajistit alespoň u některých zaměstnanců téměř plno-
hodnotnou práci z  domova. Naše IT oddělení odvedlo 
kus práce, abychom mohli fungovat a troufáme si říct, že 
občané rozdíl někdy ani nepoznali.
Začali jsme se také angažovat v potravinové pomoci, šití 
roušek, rozdávali roušky a dezinfekci občanům zdarma, 
koordinovali jsme dobrovolníky, kteří byli ochotni nám 
pomoct. Vytvářeli jsme letáčky pro seniory i ostatní ob-
čany, zavedli jsme pro ně linku, kam si mohli zavolat o 
pomoc. Naše pečovatelská služba fungovala v terénu bez 
větších omezení. Dále jsme rozváželi obědy našim senio-
rům. Brzy přišlo i uzavření škol a bylo potřeba zajistit pro 
celý správní obvod péči o děti potřebných profesí, v čemž 
nám velmi pomohla paní ředitelka Martina Kubová z MŠ 
Sedmikráska. Posléze se přidala i naše základní škola, za 
což jí také patří velký dík. Také jsme zásobovali školu a 
školky pomůckami. Na konci jara jsme dokázali vyměnit 
staré dveře za bezdotykové, což zvýšilo bezpečí nejen za-
městnanců, ale i návštěvníků úřadu.

NĚKTERÉ AKCE ODPADLY, JINÉ JSME STIHLI 
Koronavirus nám také sebral všechny naplánované jar-
ní a poté i podzimní akce jako byly čarodějnice, akce pro 
seniory nebo oslavy výročí, které každý rok městská část 
pořádá.
I přes omezení jsme dokázali alespoň připravit vítání ob-
čánků, které jsme přesunuli z obřadní místnosti do parku 
před školou. Podle ohlasů přítomných se to moc povedlo. 
A nevzdali jsme ani sbírku pro Světlušku. Sice se nemohlo 
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Koronavirus v Praze 21
onemocnělo  2323
vyléčených  1978
úmrtí 22
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Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy

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 Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz

uskutečnit ani rozsvícení vánočního stromu, ale i to jsme 
dokázali nakonec přesunout do online prostoru. O to 
hezčí jsme měli vánoční výzdobu Újezda.
Za spolupráce mnoha zaměstnanců úřadu jsme také 
zvládli dvoukolové senátní volby. Jejich organizace byla 
extrémně náročná, volby proběhly za přísných hygienic-
kých podmínek. Přesto je můžeme z našeho pohledu vy-
hodnotit jako velmi dobře zorganizované.
Určitě je zajímavé připomenout, že hospodaření měst-
ské části každoročně přezkoumává magistrát. I v  době 
covidu jsme u nás přivítali tříčlennou auditní skupinu, 
přezkoumání probíhalo přímo na úřadě za mimořádných 
opatření. S radostí musíme říct, že jsme prošli bez ztráty 
kytičky.
Závěrem se musíme bohužel zastavit u smutné události, 
která nás postihla v březnu, kdy nás navždy opustila naše 
kolegyně Dana Slabochová. Až do prosince jsme se drželi 
a koronavirus postihl pouze jednotky našich zaměstnan-
ců s mírným průběhem. Bohužel se nám následně nevy-
hnuly tři vlny nákazy. Od ledna jsme na některých odbo-

rech oslabeni a není jednoduché udržet všechny agendy 
v chodu.
Za celý uplynulý rok si zaslouží velké poděkování všichni 
naši zaměstnanci a zejména ti, kteří jsou v denním styku 
s veřejností. Ale je zde i mnoho kolegů, kteří nejsou vidět, 
a přesto by to bez nich nefungovalo. Můžeme zodpověd-
ně říct, že pokud by úředníci rezignovali na svoji práci, 
pocítili bychom to všichni. Z mnohých je již cítit únava, ale 
motorem jsou nám i vaše poděkování, která nám chodí. 
My jsme tu nadále pro vás a pokud potřebujete pomoct, 
můžete se na nás kdykoliv obrátit - nyní raději bezkon-
taktně. Za krizový štáb, městskou část a úřad, odbor kan-
celáře tajemníka

Šárka Zátková, 
tajemnice



Vše začalo 1. července 2020 dotazem 
paní Kateřiny Heidrichové z Úřadu MČ 
Praha 21, která objevila v  publikaci 
2.  světová válka z  roku 2015 nezaevi-
dovanou pamětní desku lichoběžní-
kového tvaru. Tato deska, původně 
umístěná ve vestibulu 1. stupně Ma-
sarykovy ZŠ  (na jejím místě se nachází 
od roku 2006 busta pana učitele Stani-
slava Krause), byla v archivu Újezdské-
ho muzea. Sešly jsme se i s kronikář-
kou Maruškou Tomaidesovou v muzeu 
a právě tehdy se zrodil nápad umístit 
desku na místo, které jí právem náleží - 
před budovu úřadu v Hulické ulici. Jsou 
na ní uvedena jména dvou poštovních 
zřízenců Jiljího Bouše a Michala Mora-
vanského, dále Jendy Plecháčka a Jo-
sefa Maňoura. Právě zde, před budou 
tehdejšího obecního domu, ve kterém 
sídlil i poštovní úřad, byli oba jeho za-
městnanci 6. 5. 1945 zastřeleni (jména 
na desce souvisí v případě poštovních 
zřízenců s místem úmrtí před poštou, 
v případě padlých J. Plecháčka a J. Ma-
ňoura zřejmě s bydlištěm v Újezdě nad 
Lesy v roce 1945).
Nedalo mi to a začala jsem po historii 
odhalení desky pátrat. Újezdská paní 
učitelka Maruška Podlipná si pamato-
vala, že čestnou stráž při odhalení dr-
žely její dvě žákyně Vladana Doležalová 
a Olga Šmídlová, fotografie z odhalení 
viděla později na některé z výstav k vý-
ročí školy a jejich autorem byl pan ře-
ditel běchovické školy Jan Renčín. Ale 
kdy? Nabízel se rok 1970 a 25. výročí 
úmrtí padlých mužů. Žádný záznam 
jsem nenašla ve školní kronice 1960-
1975, bez úspěchu skončilo hledání 
v kronice újezdské. Kontaktovala jsem 
i jednu z  žákyň, protože slečna Dole-
žalová není nikdo jiný než naše bývalá 
paní zástupkyně Vlaďka Vacková. Ta si 
vzpomněla, že fotografie z  odhalení 
vyšla tehdy ve školním almanachu. 

Dokument „Sborník a výroční zpráva 
školy za školní rok 1968-1969, který byl 
vydaný k 35. výročí školy v Újezdě nad 
Lesy, našla ve svém školním domácím 
archivu paní učitelka Podlipná a záha-
da byla během třech týdnů vyřešena 
– k slavnostnímu odhalení desky došlo 
5. 5. 1968.
Vše mělo být zveřejněno na říjnové ver-
nisáži přeložené z května, ale kvůli pan-
demii byla opět odložena. Odloženo ale 
nebylo třídění školního archivu. O po-
moc jsem požádala kronikářku Maruš-
ku Tomaidesovou a školní archiv vydal 
své „poklady“ – originál fotografie z od-
halení desky z května 1968 a fotografii, 
o jejíž existenci nikdo  mnou dotáza-
ných dosud nevěděl. Je na ní zachycena 
holčička, která se opírá o obraz s me-
dailonky a fotografiemi zastřelených 
mužů z desky. Podle oblečení a výtvar-
ného zpracování se domníváme, že by 
mohlo jít o poválečnou fotografii. Proč 
jsou ale na obraze pouze pánové z des-

ky? Nebo vše souvisí s odhalením des-
ky v roce 1968? A další záhada – stejně 
jako na desce i kronikář uvádí, že pan 
Maňour byl zastřelen 6. 5. 1945, v me-
dailonku se píše: „Byl 6. 5. 1945 raněn 
do hlavy a  po převozu do nemocnice 
zemřel 7. 5. 1945.“
Obracím se touto cestou na újezdské 
pamětníky a předem děkuji za jakou-
koli informaci ohledně jména holčičky 
stojící u obrazu, vzpomínkového aktu 
či výstavy s obrazem spojených, časo-
vého zařazení fotografie a data úmrtí 
pana Josefa Maňoura. Můžete psát na 
email danielova@zspolesna.cz, případ-
ně zatelefonovat na tel. č. 602 660 684. 
Pamětní deska bude slavnostně od-
halena v  den újezdských obecních 
květnových oslav a v den 76. výročí 
úmrtí J. Plecháčka, J. Maňoura, J. Bouše 
a  M.  Moravanského – 6. 5. 2021 (po-
zvánku najdete na str. 2).

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum
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Záhada pamětní desky
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Zahrádáři se loučí se svým dlouholetým a jedním 
z nejstarších členů, přítelem PhDr. Milošem Schmi-
dtem.  Jeho oblast zájmů byla velmi široká, ale jeho 
znalost díla T.G. Masaryka byla nepřekonatelná, 
a i proto velmi dobře uměl propojit dobu minulou 
s dneškem. Vždy při březnovém setkání u pomníku 
TGM budeme mít v mysli vzpomínku na jeho osobu, 
poučná a zasvěcená povídání.  Čest jeho památce. 
Za zahrádkáře  

Blanka Exnerová

Vyndala jsem ze schránky březnový ÚZ a měla jsem již připravené 
koncepty některých příspěvků do čísla dubnového. S  jedním pří-
spěvkem jsem ale nepočítala a věřte, že se mi nepsal jednoduše. 
V neděli 7.3. dopoledne jsem se dozvěděla o sobotním úmrtí pana 
doktora Miloše Schmidta. Za normálních okolností by právě v těchto 
dnech určitě promlouval u pomníku TGM. Hlavou mi celý následu-
jící týden běžely vzpomínky na optimistického člověka, který byl du-
chem stále mlád a svou pohodu a elán přenášel i na lidi, se kterými 
se setkával. Vzpomněla jsem si na začátek spolupráce pro jím zalo-
žené muzeum, diskuzi o historii a politice při několikadenní inventa-
rizaci muzejního archivu nad kávou mezi knihami, na muzejní rady, 
kterým předsedal a po kterých býval čas na vzpomínání a vyprávění 
o časech dávno minulých. Jakou měl radost z dárku k 90. narozeni-
nám, který jsme mu my, muzejníci, připravili – načetli jsme několik 
kapitol z knihy o Janu Masarykovi. K 95. narozeninám, které jsme 
opět všichni společně oslavili v prosinci 2019 (a vlastně naposled), 
jsme mu darovali dubnové představení v divadle Rokoko „Čapek“. 
Kvůli pandemii přeloženo, zrušeno, přeloženo …
Při našem posledním rozhovoru se zajímal o to, jak děti zvládají on-
line výuku. I v této debatě se projevil jeho optimismus a pedagogický 
nadhled. Říkal, že „všecičko“ bude dobré a že se děti určitě vrhnou 
do učení, jen co s kamarády usednou do školních lavic. Přirovnával 
to ke své poválečné zkušenosti, kdy se doba vracela do normálu 
a mladí lidé dychtili po vzdělání. Potěšila ho informace o připravova-
ném květnovém odhalení pamětní desky a já věděla, že se při této 
příležitosti rád podělí o vzpomínku na svého kamaráda Jendu Ple-
cháčka. To už teď bohužel nepůjde. Ale vím, co jménem pana dokto-
ra udělám 6. 5. já …
Je jedno slovo, které bylo pro něj typické a rád ho používal, z verni-
sáží a oslav ho mám naposlouchané. A tím slovem je již jednou po-
užité všecičko. Pane doktore, za všechno všecičko, co jste pro Újezd 
a nás muzejníky udělal, s úctou Děkujeme, nadále zůstáváte jediným 
čestným předsedou Újezdského muzea, nezapomenutelným peda-
gogem a historikem, a jedinečným, nejen újezdským, rétorem.
Závěrem cituji slova, která z vyprávění Miloše Schmidta pro ÚZ za-
znamenala v roce 2012 Zita Kazdová: „Myslím si, že si musíme pořád 
připomínat, že někdo byl před námi a prošel svou cestu. A že my, 
malinký národ, máme tolik lidí, kterých si můžeme opravdu vážit. 
Nebýt malicherní na nějaké hlouposti. Jako lidstvo jsme dnes před 
celosvětovou krizí a musíme si uvědomit, co nás spojuje. Nehledat 
rozdíly a nerozdmychávat je. V životě, v politice, ve víře, v normálních 
lidských vztazích je podstatné hledat to, co nás spojuje.“
Neměli bychom se nad tímto poselstvím vzdělaného historika a zku-
šeného pedagoga zamyslet?

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum

Za doktorem Schmidtem

Vzpomínka na Vladimíra Štěpánka
A další smutná zpráva na sebe nenechala dlou-
ho čekat. Ve věku 99 let zemřel rodinný přítel 
doktora Schmidta pan Vladimír Štěpánek, věrný 
účastník obecních oslav a návštěvník Újezdské-

ho muzea, pravidelný přispěvatel výstav „Jsem senior a žiji v Újezdě 
nad Lesy“ a její několikanásobný výherce. Rytiny do měděného ple-
chu zůstanou už navždy v Újezdě spojené s jeho jménem. Díky panu 
Štěpánkovi jsme získali mnoho cenného materiálu do publikace ke 
2. světové válce vydané 2015. Újezdské ženy na něj budou zcela jistě 
vzpomínat jako na skvělého tanečníka seniorských setkání. Teď už se 
oba přátelé budou scházet u skleničky dobrého vína někde jinde …

Eva Danielová

Újezdští zahrádkáři se v polovině března rozloučili se svým nejstarším členem – přítelem Vladimírem Štěpánkem, 
budeme si ho pamatovat jako člověka usměvavého, laskavého a přátelského. Čest jeho památce. Za zahrádkáře 

Blanka Exnerová
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Kategorie: 

1) Street dance, 6 - 9 let

2) Street dance, 10 - 15 let

3) Mix dance, 6 - 9 let

4) Mix dance, 10 - 15 let

5) Shuffle dance začátečníci, 9-15 let

6) Shuffle dance pokročilí, 9 -15 let 

O
N
LI
N
E

JARNÍ   TANEČNÍ SOUTĚŽ

Nacvič sestavu Natoč video A VYHRAJ

Přihlášky: 

do 14. dubna 2021

Videa zasílejte:

do 15. dubna 2021

Soutěž je VEŘEJNÁ, amatérská

Výsledky:

do pátku 30. dubna 2021

E-mail: vasickova@dumum.cz; Pořádá DDM Újezd nad Lesy 

První 3 místa z každé kategorie budou oceněna.

Tak proč bys nemohl/a vyhrát zrovna TY? :-P

DUBNOVÁ DÍLNADUBNOVÁ DÍLNA
 2021

777 472 008 gabriela.prochazkova@dumum.cz
www.dumum.cz
www.levelpraha21.cz

  KERAMICKÁ DÍLNA
  24.4. 2021 SOBOTA 10:OO

Srdečně Vás zveme na dubnovou keramickou dílnu. 
Doufáme, že nám situace dovolí si společně zatvořit.
V případě zrušení se termín přesouvá na květen. Kapacita dílny
je omezena, svá místa si prosím rezervujte předem.

Místo konání: Keramická dílna- Level Praha 21
Více info a rezervace na gabriela.prochazkova@dumum.cz  
 nebo na tel.:777 472 008

Vstupné:  150 Kč

DDM
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Věděl jsem o vás, že hrajete za Újezd přebor, ale o po-
zici trávníkáře v Edenu jsem neměl ani tušení. Vy jste 
nějak studoval obor, který se zabývá zelení a pěstě-
ním trávníku?
To vůbec ne. Já jsem na začátku dělal stavební průmyslov-
ku. Ale k trávníkům jsem měl vztah. Odmala jsem hrál fot-
bal a k tomu jsem se staral i o trávu na zahradách. A před 
maturitou jsem se v Hrdlořezích dostal k práci, která se 
zabývala úpravou zahrad. Tu práci dělám neustále.

Pořád mi tam ale scházejí fotbalové trávníky. K nim 
jste se dostal jak?
To přišlo ve chvíli, kdy se v Újezdě hledal správce. Váhal jsem, 
ale nakonec jsem si udělal živnosťák a zkusil do toho jít.

Fotbal sám hrajete, změnil se od té chvíle váš pohled 
na hřiště, když si jej pipláte a připravujete?
To víte, že tam na začátku byly nějaké obavy, jak to bude, 
aby byli kluci spokojení. Třeba v Újezdě je problém s vo-
dou. Ta je drahá, šetří se, jak se dá. Ale když se starám 
o hřiště, tak vím, kolik je jí třeba. Často je to o hledání kom-
promisů. Vedení chápe, že je to důležité, aby se nenechala 
tráva spálit sluníčkem. Na druhou stranu se snažíme do-
čerpávat vodu ze studny, ale někdy to prostě nestačí.

Určitě je to také o zkušenostech. Učil jste se za pochodu? 
Dá se říct, že po roce, kdy jsem si prošel všechna obdo-
bí, jsem si údržbu tak nějak osahal. Během té doby jsem 
mluvil se spoustou lidí, získával důležité rady. Řada lidí si 
myslí, že je to o tom párkrát posekat a pokropit. Řekl bych, 
že travnaté hřiště potřebuje tři zásadní věci: voda, hnojivo, 
pravidelné sekání. To je základ. To, co posouvá hřiště výše, 
jsou další věci jako je pískování, provzdušňování a podob-
ně. To už je pak o financích, které na ně klub má.

Když jste do role trávníkáře nastoupil, ovlivnilo vás to? 
Myslíte ve chvíli, když jsem nastoupil na hřiště jako fot-
balista? Tam mě to docela rozhodilo. Když jsem přišel na 
trénink, tak jsem třeba našel kousek, kde se to špatně po-
sekalo, byly chvíle, kdy jsem v tréninku zašlapával drny... 
Taky jsem třeba zašel za trenérem, zda bychom v trénin-
ku mohli využívat jiné místo. A když balon třeba někomu 
přeskočil nohu. Když k nám přišel Jarda Blažek a kluci mu 
dali malou domů, tak jí často říkal paní Skákavá. Pak mě 
potěšilo, když mě po čase přišel pochválit.

Dobrá práce se pak roznesla natolik, že přišla nabídka 
ze Slavie?
Náhodou se ke mně dostal obrázek, že Slavia hledá tráv-
níkáře. Zasmál jsem se, ale nedalo mi to spát a nakonec 
jsem do Edenu poslal mail. Ten se mi vrátil, tak jsem si 
říkal, že je to osud. Ale nakonec jsem životopis a nabíd-

ku odeslal znovu. Za pár dní mi volalo neznámé číslo, tak 
jsem si říkal, nějaký kamarád si půjčil telefon a dělá si ze 
mě srandu. Hovor jsem ale přijal. Pak přišly od stejné oso-
by ještě dva další hovory, následovala schůzka v muzeu 
Slavie a já si řekl, že to asi fakt klaplo.

Takže vám pomohla i praxe v Újezdě?
Pomohla mi celkově praxe v oboru. Když jsem byl na po-
hovoru, ptali se mě tam na věci, které by člověk, který to-
hle nedělá, nevěděl. Určitě to nebylo tak, že bych dostal za 
úkol posekat dva pruhy trávy a podle toho se posuzovalo, 
zda mě vezmou. V únoru to byl rok, co v Edenu jsem.

Cítil jste radost, že angažmá v Edenu klaplo?
Bylo tu super. Říkal jsem si, že jsem v první lize, v klubu, 
kde se hraje nejlepší fotbal v Česku. Věděl jsem, že mě to 
posune zase dál. Jen jsem se trochu bál, jak to zvládnu. Mít 
na Slavii hlavní pracovní poměr a k tomu se starat i o trá-
vu v Újezdě. Nechtěl jsem o Újezd přijít, přeci jen k němu 
mám vytvořený velký vztah.

V Újezdě jste si našel dva parťáky, co vám pomáhají. 
Kolik je vás ve Slavii?
Tam jsme na to čtyři. Věkově i služebně jsem nejmladší. Je to 
skvěle složená parta. Vždycky se ráno sejdeme a pobavíme 
se o tom, co dělat. Určitě to není tak, že by ve Slavii jeden 
člověk jen stál a diktoval, co je třeba udělat. Kolegové jsou 
skvělí, sedli jsme si lidsky i s naším šéfem, to je super člověk.

Poznáváte asi i nové věci. V Újezdě se asi pravidelně 
nemění trávník...
Já jsem ale na Slavii u výměny taky ještě nebyl. To se dělá 
třeba po velkých koncertech, jenže v době covidu ani ty 
nejsou. Cením si toho, že si Slavia dělá spoustu věcí sama. 
Kromě sekání, které provádíme vřetenovými ručními se-
kačkami z Anglie a jsou k trávníku šetrnější, máme stroje 
k zapískování, k provzdušnění, k použití různých postřiků. 
A taky má Slavia k dispozici SGL světla, která nahrazují slu-
neční záření. To pomáhá mimo jiné třeba v období mrazů, 
jaké byly nedávno.

Nenapadlo vás někdy, že by bylo fajn vypůjčit si v Ede-
nu některý ze strojů na chvíli do Újezda?
Je pravda, že když se na Slavii chystají vyřadit nějaký stroj, 
tak zazní: Neříkejte to před Jirkou, nebo skončí v Újezdě. 
Rotační sekačku máme v Újezdě ale třeba tu samou, věděl 
jsem, že to funguje, tak jsme ji koupili. A jinak i v Újezdě se 
snažím využít vychytávky a zkušenosti, co získám ve Slavii.

Rozhovor původně vyšel na webu fotbalpraha.cz. Redakčně 
kráceno.

René Machálek

Povolání: 
trávníkář
Co mají společného Slavia Praha a Újezd nad 
Lesy? Odpověď je nečekaná: v obou klubech 
se stará o zelený pažit Jiří Borovička ml., 
trávníkář a také nadšený fotbalista.

LIDÉ



CHCEME SE
OPĚT MAČKAT
NA HROMADNÉ
FOTCE?
Očkování většiny populace proti covid-19 
je způsob, jak začít žít jako dřív.

Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.

Bezplatná linka 800 160 166
ockovani.praha.eu

Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.

Covid Praha A4_0221_noDPP.indd   3Covid Praha A4_0221_noDPP.indd   3 08.02.21   14:0608.02.21   14:06
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V dubnovém historickém okénku se vydáme po stopách 
těch nejranějších doložených dějin naší obce – do pravě-
ku. Povídání to bude ale plné mezer a nejasností. Můžeme 
začít třeba zmínkou v obecní kronice, podle níž byly v roce 
1925 v  osadě Blatov nalezeny na pozemku zahradníka 
J. Müllera a na poli rolníka J. Hejduka neolitické sekerky 
z mladší doby kamenné. Jenže nález není nikde evidován. 
Není ve sbírkách Národního muzea, kde obvykle takové 
předměty končily, a nezmiňuje se o něm ani archeolog Jan 
Turek ve svém díle Praha kamenná z roku 2005. Jde při-
tom o dosud nejrozsáhlejší a nejúplnější soupis nálezů na 
území dnešního hlavního města. 
Další raně eneolitické nálezy z Blatova už ve fondech Ná-
rodního muzea jsou. Patří sem celkem 11 artefaktů, z nichž 
ten největší je kamenný sekeromlat pocházející z období 
takzvané jordanovské kultury, tedy z konce 4 tisíciletí př. 
Kr. K němu máme i očité svědectví lékaře a amatérského 
archeologa Jana Axamita. Na Blatov se pravděpodobně 
vydal poté, co se mu do ruky dostaly starší nálezy a na 
místě už jen „paběrkoval“. V roce 1932 popsal ve sborní-
ku Památky archeologické svůj nález takto: „V blatovské 
cihelně p. Černého nalezl jsem polovinu mělké kotlovité 
jamky, z níž vybral jsem nejprve střepy plastickou páskou 
zdobené a potom střepy kanelované, zpestřené vertikál-
ními plastickými lištnami a střepy zdobené svislými pro-
táhlými trojúhelníky, vyplněnými krátkými svislými vrypy.“ 
Z  neurčené lokality – také na západním konci Blatova - 
zmiňuje Jan Turek ještě „kostrový hrob patrně matky s dí-
tětem vybavený čtyřmi keramickými nádobami“. Nákres 
hrobu ani nádoby se ovšem nedochovaly.  Z jiného místa 
na Blatově je naopak dobře zachovaný mísovitý nálevko-
vitý pohár, který skrýval překvapení. Uvnitř byl totiž vložen 
ještě neporušený džbánek. Opět jde o jordanovskou kul-
turu a lze si tedy zaspekulovat, že z něj před šesti tisíci lety 
pil nějaký „Újezďák“.
Ještě větší otazník pak visí nad dalším nálezem, který se 
v roce 1934 stal malou senzací. Při úpravě nového školní-
ho hřiště v Újezdě dělníci rozkopali malé návrší, kde našli 
kamenný sekeromlat. Podle broušení a typu kamene lze 
usuzovat na produkt kultury nálevkovitých pohárů z polo-
viny 4. tisíciletí př. Kr. Přivolaný spolupracovník Národního 
muzea Jaroslav Petrbok nešetřil nadšením. Rozebraný ko-
pec hlíny identifikoval jako mohylu, „převzácnou a u nás 

jedinečnou stavbu předhistorickou“. Jenže kromě zmíně-
ného sekeromlatu se v  údajném pohřebišti nic nenašlo 
– ani střepy, ani kosti, ani popel. Spíše tak šlo o naváž-
ku, dost možná právě z blatovské pískovny. Na významu 
ostatních nálezů to ale nic nemění. A nás může těšit, že 
západní cíp Blatova je dodnes v odborné literatuře cito-
ván jako místo, kde se našly hmotné doklady o pravěkém 
osídlení.

Blahoslav Hruška

Staňte se spoluautory nové vycházky 
Zejména na obyvatele z Ježovické ulice bych měla jed-
nu prosbu. Další z vycházek s tajenkou bych totiž chtě-
la vést jižními cestami se začátkem právě v Ježovické. 
Dozvěděla jsem se, že některé domky v ní stavěli le-
gionáři po návratu z války. Chtěla bych proto poprosit, 
pokud máte nějaké zajímavé informace vztahující se ke 
vzniku nebo historii vašich domů, napište mi prosím 
na jitka.carbolova@praha21.cz a staňte se spoluautory 
další vycházky.
Knihovna nyní funguje v režimu výdejního okénka, 
takže si můžete vyzvedávat drobnou odměnu za vy-
luštění tajenky u stávajících vycházek, jejichž popis naj-
dete na www.praha21.cz/vychazky. Snad vám vycházky 
trochu zpříjemní tuto nelehkou dobu.

Jitka Carbolová,
komise životního prostředí 

Pravěk v Újezdě

HISTORIE

Pravěký džbánek a pohár z Blatova a sekeromlat 
nalezený na staveništi u základní školy. 

Foto NM, repro z knihy E. Neústupný (ed.): 
Archeologie pravěkých Čech 4.

http://www.praha21.cz/vychazky
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COVID-nájemné
Program je určen podnikatelům, kteří museli omezit pro-
dej v provozovně. Došlo k rozšíření subjektů – žadatelů 
o dotaci – a dalším změnám. Například již není požadová-
no, aby žadatel, jenž je nájemce, nejdříve požádal o slevu 
u svého pronajímatele. Dotaci je možné získat až do výše 
50 % nájemného za rozhodnou dobu, maximálně však 
10 mil. Kč pro všechny provozovny konkrétního žadatele 
(podpory dříve přiznané z jiných výzev programu COVID-
-Nájemné se nesčítají).
Do kdy žádat? 
8. 4. 2021 

Bližší informace:
www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnos-
tenske-podnikani/covid-19-najem-
ne--255305

COVID – Antivirus
Program si klade za cíl udržet pracovní místa a stát kom-
penzuje zejména náklady na mzdy apod. V únoru 2021 
vláda prodloužila dobu uznatelnosti výdajů a upravila 
podmínky.

Do kdy žádat?
Průběžně dle informací. Nově jsou uzna-
telné výdaje vzniklé až do 30. 4. 2021.

Bližší informace:
www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 

COVID-kultura
Program je určen žadatelům pracujícím v oblasti kultury. 
Aktuálně jsou vyhlášeny dvě výzvy – Kultura pro OSVČ 
a Kultura pro audiovizi.  Výzva pro OSVČ je určena žada-
telům, kteří jsou výkonnými umělci a autory (jako např. 
herci, hudebníci, tanečníci, kurátoři výtvarného umění, 
fotografové apod.) anebo se jedná o osoby pracující v od-
borných umělecko-technických profesích (jako např. zvu-
kaři, manažeři atd.). Dotace se poskytuje ve formě jedno-
rázového příspěvku ve výši max. 60 tisíc Kč. Do výzvy pro 
audiovizi se mohou přihlásit osoby samostatně výděleč-
ně činné vykonávající profese jako např. štábové a filmo-
vá produkce, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce 
a dále právnické osoby jako jsou např. provozovatelé kin, 
distribuční a produkční společnosti v oboru. Výše dotace 
v této výzvě pro audiovizi činí max. 60 tisíc Kč nebo max. 
5 mil. Kč dle typu subjektu. 
Do kdy žádat?
Do 15. 4. 2021 (OSVČ) nebo 30. 4. 2021 
(audiovize)
Bližší informace:
www.mpo.cz/kultura 

AgriCOVID Potravinářství
Program je určen pro podnikatele v  oblasti potravinář-
ství a zemědělství, kteří zejména dodávají své produkty 
do odvětví veřejného stravování a tržnic. Dotace může 
činit max. 200  tisíc Kč na jednoho příjemce a zároveň 
max. 20 tisíc Kč na každého zaměstnance nebo každou 
spolupracující osobu.

Do kdy žádat?
30. 4. 2021
Bližší informace:
eagri.cz/public/web/mze/dotace/na-
rodni-dotace/program-agricovid-po-
travinarstvi/

React-EU
Pro oblast zdravotnictví a Integrovaného záchranného 
systému (Policie ČR a Hasičský záchranný sbor, Zdravot-
nické záchranné služby krajů) jsou momentálně zveřejně-
no pět avíz výzev (č. 96 – 100) v rámci investičního nástro-
je EU tzv. „React-EU“ reagujícího na pandemii koronaviru 
SARS-CoV-2. Finanční prostředky pro ČR budou přeroz-
dělovány prostřednictvím operačního programu IROP. 
Výzvy do tohoto programu jsou momentálně připravo-
vány, žádat o dotace bude možné až po jejich zveřejnění. 
K dispozici jsou pro oblast zdravotnictví prozatím avíza 
výzev č. 98 až 100 (tj. přibližné předběžné podmínky):

• Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě 
poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální 
hrozby. Způsobilými výdaji by zde měly být např. staveb-
ní úpravy rekonstrukce/modernizace stávajících objektů, 
výstavba nebo přístavba či nástavba nových pracovišť, 
budování inženýrských sítí, stavební úpravy pro uvede-
ní do provozu zdravotnické techniky, výdaje na vybavení 
prostor, pořízení přístrojového vybavení atd. 

• Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče 
a o zvlášť ohrožené pacienty, zahrnuje především ob-
last onkologie, kardiologie/kardiochirurgie, péči o pa-
cienty se zvlášť závažnou obezitou nebo s duševním 
onemocněním nebo pacienty, u nichž je třeba doléčení 
v zdravotnickém lůžkovém zařízení. 

• Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení 
hrozeb. Jedná se o rozvoj laboratorních kapacit ne-
mocnic a rozvoj infektologických pracovišť všeobec-
ných nemocnic. Způsobilé výdaje budou konkrétně 
vymezeny ve výzvě. 

Do kdy žádat?
Bude oznámeno

Bližší informace:
irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/re-
act-eu

Podpora podnikání 
V době koronaviru potřebují lidé i firmy pomoc. Stát pro podnikatele vypsal několik speciálně 
zaměřených programů veřejné podpory, o které je možné zažádat. Nevíte, jak žádost napsat 
a podat a do jakých výzev z jakých programů je možné se hlásit? Přinášíme informace a kontakty 
k některým z aktuálně vyhlášených výzev.

PODPORA

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/


COVID-sport      
Momentálně jsou zveřejněny výzvy Národní sportovní 
agentury pro investiční akce v oblasti sportu – výstavby 
sportovních ploch, rekonstrukce či výstavbu sportovních 
zařízení.
Výstavba sportovních ploch: výstavbu plaveckých bazé-
nů nebo tréninkových zimních stadiónů či tréninkových 
sportovních hal pro halové míčové sporty; vše včetně 
jejich zázemí. Příjemcem dotace mohou být například 
městská část, obec, kraj obchodní společnost 100% vlast-
něná krajem či obcí, příspěvková organizace obce či měs-
ta, dobrovolný svazek apod. na území celé ČR. Výše do-
tace může činit až 70 % způsobilých výdajů a zároveň je 
omezena na max. 60 mil. Kč pro výstavbu sportovní haly, 
max. 90 mil. Kč pro výstavbu zimního stadionu a max. 90 
mil. Kč pro plavecký bazén. Žadatel musí financovat min. 
30 % způsobilých výdajů.
Regionální sportovní infrastruktura: Výzva  „Sportov-
ní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč“ - do okruhu 
potenciálních příjemců dotace patří městské části, obce, 
kraje, školské právnické osoby, spolky, obchodní společ-
nosti 100 % vlastněné obcí či krajem, příspěvkové orga-
nizace obcí či krajů atd. Výše dotace může činit až 70% 
způsobilých výdajů, povinná spoluúčast příjemce dotace 
je min. 30 % způsobilých výdajů. Minimální výše dotace 
za uvedených podmínek bude činit 7 mil. Kč, přičemž ma-
ximum je omezeno na 50 mil. Kč. Pro obdobné investice, 
avšak s nižší hodnotou, tj. do 10 mil. Kč je taktéž vypsána 
výzva. Při čerpání z této výzvy je min. výše dotace 1 mil. 
Kč a max. výše 7 mil. Kč. 

Do kdy žádat?
30. 6. 2022
Bližší informace:
agenturasport.cz/dotace/standardi-
zovane-infrastruktura/
agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/

Bankovní záruky
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) 
taktéž poskytuje záruky spojené s podporou podnikání 
v době koronaviru. Aktuální výzvy:

COVID Sport 
Ve formě zvýhodněné bankovní záruky je určený pro pod-
nikatele provozující své podnikání ve sportovní oblasti. 
Jedná se o bankovní záruku za úvěr a finanční příspěvek 
na úhradu úroků zaručovaného úvěru pro malé a střední 
podnikatele, kteří museli omezit svoji činnost z důvodu 
protikoronavirových omezení. Záruka se poskytuje až do 
výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, kdy max. výše úvě-
ru je do 15 mil. Kč. Nutno upozornit na územní omezení 
realizace projektu na území mimo hl.m. Prahy. 

COVID III
Záruční program je připraven pro další obory mimo pro-
vozování sportu. Podpora je poskytována formou ručení 
ČMZRB zprostředkovateli - komerční finanční instituci za 
portfolio transakcí konečného příjemce (ručení za pro-

vozní bankovní úvěry). Je určena pro podnikatele do 500 
zaměstnanců. Je nutná existence tzv. zprostředkovatele, 
což je finanční instituce, která má uzavřenou smlouvu 
s ČMRZB za účelem realizace programu COVID III. 

COVID Záruka CK

Program je určen cestovním kancelářím a cestovním 
agenturám. Tato bankovní záruka je jako součást spo-
luúčasti na maximálním limitu pojistného plnění poža-
dovaném pojišťovnou pro uzavření smlouvy o pojištění 
záruky pro případ úpadku. Podmínkou je tedy mít uza-
vřenou pojistnou smlouvu proti úpadku se spoluúčasti 
min. 25 %. Výše záruky může činit až 75 % požadované 
spoluúčasti do limitu 30 % z pojistného plnění, zároveň 
však nepřekročí 4 mil. Kč.  

Do kdy podávat?
Dle výzvy; u COVID Záruka CK do 31. 
12. 2021, COVID Sport do 30.6.2023

Bližší informace:
www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/
covid-sport/
www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-zaruka-ck/

Další tipy a odkazy
Další informace pro podnikatele pro oblast podpory 
v  době koronaviru naleznete zde: www.businessinfo.
cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-
-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru
Na podporu podnikání existuje i státní agentura CzechIn-
vest, mezi jejíž služby v oblasti čerpání veřejné podpory 
patří zejména: konzultace pro podnikatele, včetně mož-
ností státní, regionální i mezinárodní finanční podpory, - 
pomoc s lokalizací investičních záměrů tuzemských i za-
hraničních firem, - spolupráce se zástupci místní správy 
a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi 
při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí 
regionu atd. Dále poskytuje i konzultace v oblasti rozvoje 
podnikání, rozvoje potenciálu českých technologických fi-
rem, motivuje zahraniční investory usazené v ČR k sofisti-
kovaným komplementárním investicím, spojuje partnery 
z podnikatelské a výzkumně-vývojové sféry atd. Kontakty 
a bližší informace: www.czechinvest.org/cz/Kontakty/Re-
gionalni-kancelare
Další poradenství pro podnikatele se realizuje prostřed-
nictvím sítě EEN (Europe Enterprise Network) www.en-
terprise-europe-network.cz, jejímž koordinátorem v ČR 
je Technologické centrum AV ČR (neplést si s Technolo-
gickou agenturou ČR) www.tc.cz/cs/nabidky/podpora-
-podnikani 
Oblastí exportu se primárně zabývá agentura Czech-
trade www.czechtrade.cz/ , popř. je možné kontaktovat 
zastoupení MZV v zahraničí https://www.mzv.cz/eko-
nomika/cz/index.html ; CzechInvest má také zahraniční 
kanceláře www.czechinvest.org/cz/Kontakty/Zahranic-
ni-zastupci

Informace jsou platné k 10. 3. 2021.

Miroslava Siváková
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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 na webu Úřadu MČ Praha 21, formulář najdete na www.praha21.cz v sekci Pře-
hled 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-Ne: 
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

výdejní okénko
a
e-shop

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

Vinotéka v Čentické 
Čentická (vchod z ulice Polenská)

Út-So: 
17:00-20:00

607 989 524 
xprocha@volny.cz

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

výdejní okénko

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

608 982 295      
info@shop4pets.eu

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

ZOOSHOPPLUS
Starokolínská 22
www.zooshopplus.cz

Po-Čt: 
9:00-19:00   
Pá: 9:00-18:00

606 921 977, 
ujezd@zooshopplus.cz 

chovatelské potřeby, živá zvířata, akvaristika 

EL BIO
Starokolínská 425
www.elbio.cz

Po-Pá: 
9:00-19:00

722 959 090, 
info@elbio.cz

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

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

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-Pá: 
9:00-17:00         
So+Ne: 
dle dohody

737 502 987, 
malirmatej@gmail.com 

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

Nebuďte ve při s jídlem / Bc. Vendula Přibilová
Ochozská 318 
www.veprisjidlem.cz

Po-Ne: 
8:00-20:00 
(dle dohody)

608 969 163, 
nebudte@veprisjidlem.cz

nutriční/výživová poradkyně

MaPris trade / Marie Přistoupilová 
Starokolínská 313

Po-Ne: 
9:00-21:00

608 956 796, 
marypp@seznam.cz

inženýrská činnost – stavební povolení, 
kolaudace, příprava staveb

VICTORIA SCHOOL s.r.o. , 
mateřská škola, Ing. Dana Robertson 
Luníkovská 2454
www.victoria-school.cz

Po - Pá: 
8:00-17:00

725 234 651, 
reditel@victoria-school.cz

mateřská škola, kroužky, tábory

KHASO / Ing. Petr Klinger
Čentická 1457 
www.ajax.cz

602 310 914     petr.klinger@
sitkhaso.cz

Instalace zabezpečovacích systémů s certifikací 
EU 2.stupně bez nutnosti kabelových rozvodů 
a stavebních úprav. Detekce požáru, CO2, 
vytopení a narušení objektu, kamerový systém.

Jaroslav Zajpt
Novosibřinská 875

602 313 840,   
j.zajpt@seznam.cz 

výroba razítek, výroba reklamy, sportovní služby. 
Trenérství - výuka squashe. 
Pořádání kulturních akcí. 

Alois Trčala
Staroklánovická 79

Po - Pá: 
9:00 - 19:00

601 394 024, 
trcala.tkt@seznam.cz

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

PŮJČOVNA NÁŘADÍ - FORICHTUNG.CZ/
AUTOPIA, S.R.O.
Novosibřinská 2266
www.forichtung.cz

Po-Pá 
8:00-17:00

737 300 500                                              
ujezd@forichtung.cz 

servis strojů, prodej příslušenství, půjčovna 
nářadí, stavební, zahradní a úklidové techniky
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Příkaz k odstranění nedostatků účetnictví z roku 2019 jsem 
od starosty obdržela 6/2020 s termínem ihned, průběžně. 
Ihned nešlo nic, ale za necelých osm měsíců došlo k revizi 
účetnictví 2018, 2019 a úplné rekonstrukci 2019.
Nešlo o prostou nápravu účetnictví za rok 2019, ale o jeho 
úplnou rekonstrukci (a to je zásadní rozdíl). Zřizovatel 
byl o každém kroku písemně informován, včetně rekon-
strukce, doklady jsou k dispozici. Narovnání zmanipu-
lovaného účetnictví tak, jak by ho účtoval řádný účetní, byl 
tedy dlouhodobý úkol. Ke dni 31. 1. 2021 byla předložena 
rekonstrukce za rok 2019. Nyní je nutné vypořádat se se 
vzniklými rozdíly konečných čísel z roku 2019 a dnes již ne-
správných počátečních dat z ledna roku 2020. K tomu je 
zapotřebí úzká spolupráce s MČ 21, požádala jsem o ni, ale 

byla jsem odvolána. Dodnes je dodržení termínů reálné.
Teď je rok 2019 zcela zrekonstruován a rok 2020 byl řádně 
účtován novou účetní firmou, je zkontrolován a odevzdán na 
MHMP. Chyby v červnu roku 2019 povrchní kontrola MČ 21 
neodhalila a ujistila mě, že účetnictví je zdravé. 
Převzetí školy jsem dodnes nepodepsala, protože mě šok-
ovalo, v jakém je nepořádku. A jak práce na odhalování 
účetní situace pokračuje, zjišťují se další a další pochybení 
táhnoucí se z roku 2018 a konec je v nedohlednu. Odkdy 
je účetnictví neprůkazné?
Byla jsem odvolána (zda nezákonně, určí soud) proto, 
že zpackané roky a něčí nekonání má bohužel jen dlou-
hodobé řešení.

Hana Cermonová

LISTÁRNA

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkuji za přáníčka k mým narozeninám přátelům z KAS a SPCCH a v neposlední řadě také děvčatům z Úřadu 
městské části Prahy 21. Všichni jste mi udělali obrovskou radost. Ještě jednou díky

M. Havránková

VYJÁDŘENÍ KE ZPRÁVĚ RADY MČ 21 O SITUACI V ZŠ

Odvolání paní Hany Cermonové z funkce ředitele ZŠ udi-
vilo újezdskou veřejnost, rodiče školáků obzvlášť. Zdůvod-
nění odvolání pak vyvolalo více otázek než pochopení.
Za paní Cermonovou je vidět dobře odvedená práce, ať už 
je to modernizace prostor školy, rozvoj Školního porad. 
pracoviště, podpora a rozvoj Montessori výuky a mohly 
bychom pokračovat. Nejtěžším úkolem pak jistě byla dis-
tanční výuka v souvislosti s epidemií covid-19. Na jaře se 
povedlo rozjet online výuku na prvním stupni, na podzim 
pak na stupni druhém. U tříd s prezenční výukou zafun-
govala vedením školy nastavená hygienická opatření.
Paní Cermonová má obrovskou podporu pedagogů, kteří 
oceňují její jasné vedení a výbornou orientaci v měnících 
se opatřeních. Má i podporu rodičů. A není to jen podpo-

ra výslovně projevená. Všimli jste si, že za jejího období 
utichla šuškanda, jak je druhý stupeň hrozný? Jak je třeba 
dát dítě v šesté třídě jinam? Ano, situace ve škole se sta-
bilizovala, atmosféra se zlepšila, utichly stížnosti rodičů, 
tedy jasná známka toho, že si škola vede dobře. Paní 
ředitelce patří za její dosavadní práci velký dík! 
Každý ví, že se snáz kritizuje, než chválí. Těch pochval jsme 
ale na adresu školy a paní ředitelky zaznamenaly víc než 
dost. Proto se tak těžko smiřujeme s faktem, že toto „ob-
dobí rozkvětu“ bylo přerušeno. A nejen my, petici proti 
odvolání paní ředitelky iniciovanou pedagogy podepsalo 
479 osob!

Lenka Danielová, 
Michaela Kozlovskij Skalníková 

Újezdem se na konci února šířily protichůdné informace 
týkající se odvolání ředitelky ZŠ. Rada MČ důvody odvolání 
vysvětlila (neprůkazné účetnictví), nicméně protistrana ne-
souhlasící s odvoláním (zejména PaS a na ně napojení od-
půrci) začala vyvěšovat transparenty, podepisovat petici pro-
ti odvolání a vyzývat k občanské neposlušnosti. Jednalo se 
bohužel o zcela iracionální jednání a rozdmýchávání vášní, 
protože stávající legislativa jednoznačně říká, že za účetnict-
ví školy zodpovídá ze zákona ředitelka školy (viz Zákon o fi-
nanční kontrole, který nařizuje řediteli školy vytvořit vnitřní 
kontrolní systém s kontrolními schvalovacími postupy, který 
má zajistit hospodárné, efektivní a účelové hospodaření 
s veřejnými finančními prostředky). Ředitel je odpovědný i za 
posouzení, zda plánované operace odpovídají stanoveným 

úkolům organizace, zda jsou v souladu s právními předpisy 
a rozpočty a dále i za postupy pro včasné předávání infor-
mací, jejich sledování a následné vyhodnocení. Tento postup 
upravuje vyhláška o finanční kontrole 416/2004 Sb.
Paní ředitelka bohužel pro ni tuto zákonnou povinnost 
neplnila, ač za ni byla ze zákona plně odpovědná. Přesto 
odpůrci odvolání v Újezdě rozšiřovali, že účetnictví má kon-
trolovat zřizovatel, nejvíce pak na FB „Místo pro život“ spra-
vovaném PaS. Toto zpochybňování a napadání nevyhnutel-
ného kroku radnice samozřejmě k ničemu nevedlo, kromě 
rozsévání zmatku a nejistoty mezi rodiči. Je proto ostudné, 
že se najdou lidé, kteří problémy školy zneužívají pro svůj 
politický boj a zviditelnění.

Jiří Lameš

DĚKUJEME, PANÍ ŘEDITELKO!

ODVOLÁNÍ ŘEDITELKY ZŠ

Pracuji ve školství poměrně dlouho, a mám tedy rámco-
vou představu, jak probíhá schvalování účetní uzávěrky 
v  příspěvkové organizaci. Prostudovala jsem si hromadu 
dokumentů dostupných na webu úřadu i vyjádření zveře-
jňovaná zainteresovanými lidmi (včetně pana starosty) na 
FB. Došla jsem k  závěru, že paní ředitelka musela být ne-
jspíš odvolána proto, že je evidentně schopnější než mnozí 
zástupci zřizovatele. 
Mám pochybnosti o tom, že chyby v účetnictví byly poprvé 
zjištěny už v lednu 2020. Mám pochybnosti o tom, že chyby, 
které vedly k neschválení účetní závěrky školy, objevil audit 
společnosti MIRÓ Audit Services. Kloním se naopak k tomu, 
že chyby v  účetnictví odhalila spíše předběžná kontrola 
dokladů, která obvykle probíhá mezi zřizovatelem a  jemu 

nadřízeným orgánem v jarních měsících. Kloním se k tomu, 
že ten, kdo okamžitě zareagoval výměnou účetní, je paní 
ředitelka. 
Jsem přesvědčena, že započala s revizí ještě dřív, než k tomu 
dostala příkaz starosty, který se vztahoval jen na výstupy 
z auditu. Jsem přesvědčena, že udělala vše pro to, aby bylo 
možné vadné účetnictví napravit a předložit ke schválení. 
Věřím, že k  odvolání paní ředitelky velkou měrou přispěl 
nefunkční kontrolní systém na straně úřadu. A v neposlední 
řadě jsem přesvědčená o tom, že nebýt neznalosti a neocho-
ty ke spolupráci na nápravě ze strany FO, mohla být uzávěr-
ka již schválena. Takže: selhání na řídicím postu? Ano, ale ne 
na straně paní ředitelky.

Kateřina Šmatláková

PROČ MUSELA ODEJÍT PANÍ ŘEDITELKA? 
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ
MUDr. Zuzana Dastychová
(Občanská demokratická strana)
Zaujal mě sloupek pana zastupitele 
Havrdy. Jsem ráda, že vnímá, co se 
u nás podařilo.
Jen po dlouhé době v zastupitelstvu 
vím, že jednodušší je jednat na vyš-
ších místech se stejným volebním 
uskupením. Přesto se místní koalici, 
byť s velkým úsilím, mnohé povedlo, 
jak bylo uvedeno. Já si pořád myslím, 
že v komunální politice by se měli 
všichni domluvit a snažit se realizo-
vat to, co jde. Snížení nivelety hlavní 
komunikace a obchvat je téma, které 

se prolíná všemi volebními období-
mi a jestli dojde k realizaci, tak by to 
Újezdu velmi pomohlo.
Jsem ráda, že i opozice by chtěla dal-
ší sportovní halu. V plánu rozvoje 
(viz minulý zpravodaj) ji máme mezi 
prioritami. Určitě by se uživila, i když 
máme několik velmi pěkných tělocvi-
čen (spíše hal) a venkovní sportoviště 
se taky rozrůstají - nové volejbalové
hřiště, hřiště na street basket, 
pumptrack, multifunkční. 
Téma gymnázium: krátce po same-
tové revoluci tu vzniklo. Byla jsem 
hrdá, že ho máme. Ale radost mi 

nevydržela dlouho. Brzy zhynulo na 
úbytě. V tomto věku děti preferují 
odlet z hnízda co nejdále. Možná, že 
je nyní mládež jiná, ale jak ji slyším, 
je to beze změny. Po zániku gym-
názia se vrátila školka. S nárůstem 
obyvatel máme pořád co dělat, aby-
chom umístili děti do škol a školek. 
Až se tohle povede a děti se do školy 
a školek vejdou, zkusit znovu gymná-
zium bych uvítala. Třeba by se lépe 
naplnilo víceleté? 
Situace je stále vážná, dodržujme 
pravidla. A zavolejte, když potřebuje-
te pomoci.

Mgr. Lucie Doležalová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Odvolání ředitelky ZŠ byl pro nás 
řadové zastupitele blesk z čistého 
nebe. Do té doby jsme netušili, že 
by škola měla zásadní problémy, 
natož že situace eskaluje a směřu-
je k  odvolání paní ředitelky. Už to 
samo o  sobě budí určité pochyb-
nosti, že tento krok byl radou dobře 
uvážen. 1. 2. proběhla schůzka, kde 
byl domluven postup nápravy účet-
nictví, ale už 16. 2. přišlo odvolání. 
Na schůzce 23. 2. jsme radě sdělili, 
že stanovisko advokátní kancelá-
ře (za 42 tisíc Kč), které doporučilo 

odvolání paní ředitelky, vykazuje 
zásadní nedostatky a chybné závě-
ry. Vzhledem k tomu, že z něj rada 
vycházela, byl logickým krokem náš 
návrh na revokaci usnesení o odvo-
lání. 
Stále jasněji se navíc ukazuje, že na 
straně úřadu byla řada pochybení, 
opakujícím se nešvarem jsou chy-
bějící zápisy i z klíčových jednání 
(např. poslední schůzka s paní ředi-
telkou před jejím odvoláním).
Chybou ředitelky bylo zřejmě to, 
že si finančním odborem MČ ne-
chala vymluvit zadání auditu hned 
při svém nástupu. Postupně se 

začaly objevovat problémy v  účet-
nictví vzniklé již za jejích předchůd-
ců, proto objednala rekonstrukci 
účetnictví u spol. BDO a dostala se 
velmi blízko k narovnání účetních 
problémů školy. O to nepochopitel-
nější je její odvolání takříkajíc v cílo-
vé rovince. 
Školu považuji za velmi citlivý orga-
nismus, v němž je obtížné všechno 
vyladit tak, aby celek dobře fun-
goval. Paní Cermonové se přesně 
tohle dařilo. Představa, že organis-
mu se usekne hlava, nasadí se jiná 
a v pohodě se pojede dál, je naivní. 
Pověst školy bude opět poškozena.

Bc. Blanka Charvátová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Rada (ODS/ANO) odvolala paní ředi-
telku naší základní školy. Na základě 
předložených dokumentů nepovažuje-
me její údajná pochybení za tak závaž-
ná, aby to muselo vést k jejímu okamži-
tému odvolání. Jsme silně znepokojení, 
že rozhodnutí odvolat paní ředitelku 
bylo opřeno o právní stanovisko, které 
vykazuje podle našeho názoru celou 
řadu podstatných nedostatků. Někte-
rá tvrzení nejsou podložena, některé 
závěry ohledně chyb v účetnictví jsou 

vadné. Je očividné, že na stanovisku ne-
spolupracoval nikdo s ekonomickými a 
zejména účetními znalostmi.
Navrhli jsme proto, aby došlo k re-
vokaci usnesení o odvolání ředitelky 
ZŠ, samozřejmě za předpokladu, že 
paní ředitelka bude s pokračováním 
ve funkci souhlasit. Zároveň jsme na-
vrhli vytvoření pracovní skupiny slo-
žené z odborníků, kteří by pomohli s 
nápravou v minulosti vzniklých chyb. 
Bohužel naše návrhy byly zcela ig-
norovány. Přemýšleli jsme o svolání 
mimořádného zastupitelstva, nicmé-

ně si uvědomujeme, že scházet se ve 
větším množství lidí na jednom místě 
by nebylo rozumné z hlediska bezpeč-
nosti a zdraví. Chtěli jsme vše probrat 
na jednání řádného zastupitelstva, to 
bylo ale bohužel zrušeno. Odvolání 
klíčové osoby, na kterou spoléhají jak 
učitelé, tak rodiče dětí, považujeme 
za nesprávné, vedoucí k destabilizaci 
školy a poškození její pověsti. Je třeba 
si uvědomit, že odvolání paní ředitelky 
chyby v účetnictví neopraví a (nejen) 
její usilovná práce na budování dobré-
ho jména naší školy přijde vniveč.

Petr Duchek (PATRIOTI)
Milí čtenáři, ředitelka ZŠ po odvolá-
ní z funkce žádala zastupitele o svo-
lání mimořádného ZMČ, kde by se 
vyjádřila. Pan Roušar se optal, kdo 
se svolání ujme, ale po mé nabídce 
oznámil, že si počká na jednání PaS 
s radou MČ za týden. Ostatní mlčeli.
Zatímco PaS čekali, promluvil jsem 
s některými zastupiteli, 2x s  ředitel-
kou a na klíčové jednání se starostou 
jsem vzal i J. Lameše z Trikolóry, ne-
boť se v  minulosti ZŠ věnoval. Spě-
chal jsem, protože ještě nebyl „loc-
kdown“ a rada musí bez zbytečného 

odkladu někoho dočasně pověřit 
vedením ZŠ, vyhlásit konkurzní řízení 
a jmenovat nového ředitele.
Panu starostovi jsem přednesl ná-
vrh na rehabilitaci, vrácení do funkce 
a jednání s ředitelkou o podmínkách, 
s čímž souhlasil. Neříkám, že by k ná-
vratu došlo, ale jednat šlo. Pí ředitel-
ce jsem řekl, že 10 zastupitelů ze 17 
podpoří její vystoupení, ale upozornil 
jsem ji, že povede-li svoji obhajobu 
podle „zákona akce a reakce“, pro-
hraje ona, škola, děti i rodiče.
Po druhém jednání však dala na 
Facebook ZŠ z  článku na našem 

webu (sepsaném po prvním jedná-
ní) větu „Manažerské selhání vedení 
školy je neoddiskutovatelné“ a obha-
jovala se. Překvapilo mě to, protože 
po druhé schůzce byla dohoda, že 
nic psát nebudeme, což padlo. Zku-
šená politička kandidující za STAN 
přece musela vědět, že boj a ulice 
(transparenty, demonstrace, peti-
ce …) ji do funkce nevrátí, kdežto jed-
nání protistran ano.
Za obratem ředitelky vidím PaS 
s přesvědčením o své jediné správné 
cestě, čímž zabouchli dveře pro jaký-
koliv návrat.
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Ing. Marie Kučerová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD) 
Rada MČ odvolala úspěšnou ředitelku 
základní školy, oficiálním důvodem 
jsou chyby v účetnictví.  Podívejme se 
ale na roli úřadu ve vztahu ke škole. 
Zřizovatel odpovídá za chod jím zří-
zených organizací, je povinen posky-
tovat podporu a kontrolovat jejich 
činnost. Škola je větší účetní jednotka 
než úřad, má 130 zaměstnanců, přes 
tisíc žáků, majetek i roční obrat téměř 
100 mil. Kč. Úřad má 5 lidí ve finanč-
ním odboru, škola má na své účetnic-
tví jednoho účetního a  ekonomku. 

Úřad má již přes rok neobsazenu 
funkci interního auditora. 
Úřad, místo aby umožnil předání 
agendy školy od předchozí ředitelky, 
předal školu v 8/2019 sám s vlastní 
kontrolní zprávou z 6/2019, s ujiště-
ním, že účetnictví nevykazuje závaž-
né nedostatky. Další kontrola byla až 
v 5/2020, externí auditor zjistil za rok 
2019 řadu závažných chyb. Příkazem 
starosty z 6/2020 bylo nařízeno chy-
by odstranit „ihned a průběžně“, 
kontrola odstranění chyb nepro-
běhla, až v prosinci škola i finanční 
odbor upozornily radu MČ, že bude 

nezbytná rekonstrukce účetnictví. 
Ta byla provedena externí firmou 
a  předána na konci ledna 2021. 
Je  pochopitelné, že komunikace na 
přelomu roku mezi úřadem a  ško-
lou byla napjatá, ale nic nebránilo, 
aby se opravy minulých let proúčto-
valy a  účetní závěrka školy za 2020 
byla v únoru dokončena. Místo toho 
přišlo zkratkovité jednání v podo-
bě okamžitého odvolání ředitelky. 
To nelze než označit za manažerské 
selhání rady MČ. Místo spolupráce 
a nápravy kontrolních mechanismů 
jen jednostranné označování viníka.

RNDr. Pavel Roušar 
(Otevřený Újezd)
Odvolání paní ředitelky základní ško-
ly radou městské části usvědčuje 
samotnou radu z neschopnosti de-
legovat, kontrolovat a vytvářet pod-
mínky pro partnerskou spolupráci. 
Rada tímto odvoláním nic nevyřešila. 
Naopak, jen dokázala, že nemá řízení 
věcí v obci pod svou kontrolou.
Mám řadu důvodů, proč s odvoláním 
nesouhlasím a přikloním se na stra-
nu těch zastupitelů, kteří se pokusí 
toto špatné a chybné rozhodnutí ně-
jakým způsobem změnit. 

Osobně totiž považuji paní ředitel-
ku za osobu na svém místě. Mluvím 
z vlastní zkušenosti a vlastního srov-
nání. Jako starosta jsem do školy 
chodil často a toto prostředí jsem 
znal. A asi před čtvrt rokem jsem měl 
příležitost projít si budovu druhého 
stupně a obsáhle s paní ředitelkou 
diskutovat aktuální problémy. 
Z  informací, které mám, nepovažuji 
odvolání paní ředitelky za odpověd-
né. Mé vidění celé situace není čer-
nobílé. Vnímám ale řadu pochybení 
naší radnice, ke kterým se bohužel 
nechce hlásit. Je škoda, že tato chy-

bějící sebereflexe vyústila v krok, kte-
rý naše školství poškozuje a vyvolává 
tolik nejistoty.
Zemřel pan dr. Schmidt, kterému 
chci věnovat krátkou vzpomínku. 
A  také chci poděkovat všem jeho 
pokračovatelům, kteří převzali jeho 
štafetu. Zemřel také Slávek Hrabal, 
bývalý starosta Klánovic, který měl 
u  nás v  Újezdě řadu přátel a zná-
mých. A musím vzpomenout i na 
paní Slabochovou, spolupracovnici 
z radnice, která rovněž podlehla co-
vidu. Dovolte mi vyjádřit svou hlubo-
kou účast jejich rodinám a známým.

Ing. Lucie Ponicová (ODS)
V čase, kdy se k Vám dostane dubno-
vé číslo ÚZ, to bude více než měsíc, kdy 
kauza „Odvolání paní Hany Cermonové 
z vedoucí pozice ředitelky Masarykovy 
základní školy“ rozvířila náš újezdský 
rybníček. V  minulém čísle zpravodaje 
jsme nalezli vyjádření rady městské 
části k samotnému odvolání, ale slova 
poděkování nikde, což mě samotnou 
velice mrzí. 
A proto bych ráda toto napravila a ač 
už nejsem součástí rady městské části, 
chtěla bych zde paní Haně Cermono-

vé poděkovat za vše, co společnými 
silami s  kolektivem pedagogů a za-
městnanců pro naši školu udělali, a že 
toho nebylo málo. V  době, kdy paní 
Cermonová nastupovala do funkce ře-
ditelky, bylo nutné ihned řešit náhrady 
za odcházející pedagogy, zajistit pře-
dání mzdové agendy mezi odcházejí-
cí mzdovou účetní a nově nastupující 
mzdovou účetní, vyúčtování končících 
projektů, zajištění realizace rozjíždě-
jících projektů, a to vše s  minimem 
informací.  Během 19 měsíců se paní 
ředitelce podařilo stabilizovat pedago-

gický sbor, byly delegovány pravomo-
ce z  pohledu řízení školy, díky tomu 
funguje škola i po odvolání paní ředi-
telky. Byl proveden personální audit 
a revize metodik, konsolidace správní-
ho řízení. Podařilo se vyzdvihnout jmé-
no naší školy, společně s pedagogy se 
zasloužila o to, že jsme se stali fakultní 
školou. Společně s  pedagogy podpo-
rovala rozvoj tříd s Montessori prvky, 
spolupráci s  žáky – cizinci, a mohla 
bych pokračovat dále.
Je mi to líto, že paní ředitelka byla 
i přes to všechno nakonec odvolána…

Petr Říha (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Tak nám zrušili zastupitelstvo, řekla 
by dnes paní Müllerová Švejkovi. Ur-
čitě by se zaradoval, že může zůstat 
u piva, fajfky a nejapných průpovídek. 
Nemám Švejka rád, představuje vyčů-
ranost, nepoctivost a bezohlednost.
Tehdy bylo zaskočeno mocnářství 
atentátem, loni byl zaskočen náš stát 
covidem. Bleskový nástup nové rea-
lity naplno obnažil, že stát je v oblasti 
řízení a správy na úrovni monarchie 
svými kostrbatými procesy, otravnou 
byrokracií plnou papírování a razít-
kování. A věčnou neschopností něco 

u sebe změnit. To, co přišlo, začalo 
vyžadovat jiné postupy a nástroje. 
Dobře se přizpůsobilo mnoho ko-
merčních firem nasazením elektro-
nických prostředků pro práci odkud-
koli. Jenže úředník je nucen pořád 
chodit do úřadu a občan tam za ním 
pořád musí běhat. Nemusel by ani 
jeden z nich, kdyby u nás v  posled-
ních letech vznikly moderní nástroje 
pro veřejnou správu. Jenže nevznik-
ly, protože tady vládne vyčůranost, 
nepoctivost a lenost. Čest zřejmě je-
diné výjimce, eRecept mnohým z nás 
ulehčil život.

Dnes, kdy píšu tento příspěvek se 
mělo konat zastupitelstvo, na kte-
rém jsme chtěli důkladně projednat 
kauzu vyhozené ředitelky ZŠ. Jed-
nání však bylo zrušeno, což se jeví 
vzhledem k okolnostem těchto týd-
nů jako rozumné rozhodnutí. Jenže 
bychom bývali mohli jednat, kdyby 
bylo více snahy a bylo umožněno 
zúčastnit se distančně elektronic-
kou formou, jak jsme navrhovali. 
Ale to bychom asi chtěli moc, a tak 
čekáme na vhodnou dobu pro pre-
zenční jednání. A mezitím případ ZŠ 
aspoň ztratí grády, že.
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B                          středa 5., května
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 
odevzdat tyto odpady: 
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, 
mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny 
a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací pří-
pravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmy-
zu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. 

Informace o celoročním svozu najdete na našich stránkách 
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad 
a také v informační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu 
na území hl. m. Prahy v roce 2020“.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
17. dubna Dědická/Ranská
   Žehušická/Měšínská
22. května Valdovská/Hrádková
   Druhanická/Staroújezdská
Doba přistavení: od 9 do 13 hod. 
Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od 
nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, vý-
robky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elek-
trozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SVOZ BIOODPADU
Sezónní svoz popelnic na 
bioodpad pro Újezd nad Lesy 
začíná 16. dubna 2021 
a poté bude 

KAŽDÝ PÁTEK V LICHÉM TÝDNU.

Milan Samec (ODS)
Milí sousedé, ještě bych se pár slo-
vy vrátil k odvolání ředitelky ZŠ, 
o  kterém rada MČ jako kolektivní 
orgán rozhodla na svém zasedání. 
Pro mnohé z Vás to možná bylo 
překvapení. Především pak pro ro-
diče, kteří do emailových schránek 
svých dětí obdrželi nejen vyjádření 
paní ředitelky, ale zároveň i odbo-
rové organizace a výzvu k podepsá-
ní petice. Nechci zde polemizovat 
nad tím, zda emailové schránky 
žáků jsou určené k těmto aktivitám, 
či zda je sami učitelé mohou tímto 

způsobem využívat a vyzývat k po-
depisování petic. Nebudu se poza-
stavovat ani nad skutečností, že zři-
zovateli nebyla dána možnost při-
pojit své vyjádření k dané situaci, což 
v mnohých rodinách mohlo vzbudit 
pocit, že se radnice snad zbláznila. 
Sociální sítě začaly jet na plné obrát-
ky své zaručené příběhy a informace. 
Rada MČ se k celé situaci vyjádřila, 
a  to nejen v minulém čísle zpravo-
daje, ale i na webu MČ. Mohu vás 
zároveň ujistit, že rada MČ obdrže-
nou petici řádně a dle zákona vypo-
řádá. 

Na pozici ředitele Masarykovy ZŠ 
bylo vypsáno výběrové řízení. Do vý-
běru nového ředitele školu povede 
současný zástupce, pan Mgr. Libor 
Skala, který školu velmi dobře zná.  
Nominován na pozici byl ostatními 
zástupci školy. Já mu tímto děkuji, že 
nominaci přijal a přeji mnoho zdaru 
v jeho práci. S panem ředitelem jsme 
v úzkém kontaktu. Rád bych podě-
koval všem kantorům, kteří odvádí 
skvělou práci, a to nejen v této zvlášt-
ní době. Díky Vám všem se naše ško-
la těší rostoucí popularitě a věřím, že 
tomu tak bude i nadále.

http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad
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Řada mateřských školek v lockdownu 
své brány nezavřela a fungují jako pra-
coviště pro děti rodičů, kteří pracují 
v integrovaném záchranném systému. 
Jednou z nich je i naše MŠ Sedmikrás-
ka, která navíc pracuje ve dvojím na-
sazení. Povinnou distanční výuku pro 
předškoláky dobrovolně rozšířila na 
všechny školkové děti. A u rodičů za to 
pedagožky mají velké uznání.
Ale popořadě. Ve třídě pro děti pra-
covníků IZS je zapsáno 16 žáků, a to ve 
věku od dvou do deseti let. „Děti nám 
přiděluje magistrát na základě žádosti 

zaměstnavatelů. Pro předškolní děti 
připravujeme program, jako by cho-
dily do školky, pro školáky zajišťujeme 
připojení na distanční online výuku 
a pomůžeme s plněním úkolů, aby už 
rodiče neměli doma práci,“ vysvětluje 
Martina Kubová, ředitelka MŠ Sedmi-
kráska s tím, že tři notebooky pro výu-
ku zajistil zřizovatel, tedy MČ Praha 21. 
Ve školce funguje také jídelna, pro zá-
jemce z řad rodičů „sedmikráskových“ 
dětí vaří paní kuchařky do krabiček.  
V MŠ Sedmikráska běží také distanč-
ní výuka – a to nejen ta povinná pro 

předškoláky, ale i pro všechny ostatní. 
„Máme dvakrát týdně online asi hodi-
novou schůzku, kde se děti navzájem 
mohou pozdravit, popovídat si. Záro-
veň s paní učitelkou pracují s materiály, 
které dostaly domů. Také cvičí prstíky, 
zpívají a podobně. Součástí výuky jsou 
i interaktivní kvízy a různá návodná vi-
dea. Rodiče se online schůzky v zásadě 
účastnit nemusejí, mohou děti posadit 
k počítači a odpočívat,“ popisuje Mar-
tina Kubová.  „Že je o distanční výuku 
zájem, dokazují ohlasy od rodičů i dětí, 
na online schůzkách bylo 22 dětí z 24, 
dokonce i ty nejmenší z detašovaného 
pracoviště to bavilo,“ doplňuje. 
Za normálního provozu Sedmikráska 
hojně využívá i svou zahradu. A proto-
že se paní učitelky snaží dostat děti od 
počítače, připravily pro ně dvě bojov-
ky v lese  - pohádkovou a pohybovou. 
Jsou k nim natočena instruktážní videa 
i mapy ke stažení. Obě jsou přístupné 
veřejnosti, více najdete na webu škol-
ky m7kraska.cz.
„Tohle všechno připravovat a při-
tom zajistit provoz je pro paní učitel-
ky hrozně náročné, ne všechny jsme 
zběhlé v práci s technikou a učíme se 
za pochodu. Jsem na kolegyně hrozně 
pyšná, nemyslím si, že takový přístup 
je úplně obvyklý. Ony i ostatní perso-
nál dělají všichno na maximum a za-
slouží uznání,“ dodává ředitelka MŠ 
Sedmikráska. 

Blahoslav Hruška

ŠKOLY A ŠKOLKY

Skupina nadšenců kolem Mateřské 
školky Andělská se pustila do příprav 
nápadu, který bude nejspíš vítanou 
aktivitou pro občany Újezda nad 
Lesy a okolí. Cílem je vybudovat no-
vou lesní mateřskou školku, vystavět 
pro děti jurtu jako zázemí školky a na 
školkové zahradě postupně vybudo-
vat komunitní zahradu a minifarmu 
se zvířátky pro veřejnost.
Lesní mateřské školky jsou již celkem 
známou alternativou ke klasickým 
školkám, děti většinu času tráví ven-
ku, na zahradě školky či na procház-
kách po lese, což umístění pozemku 
plánované zahradě krásně svojí blíz-
kostí Klánovického lesa umožňuje.
Na školkové zahradě postupně 
vznikne minifarma se zvířátky – prů-
vodkyně, jak se paním učitelkám 
v lesní školce říká, se společně s dět-
mi budou starat o zvířátka, budou 
jim společně připravovat krmení, do-
plňovat vodičku a sbírat vajíčka od 
školkových slepiček.

Součástí lesní školky bude také pro-
stor pro takzvanou komunitní za-
hradu. Je to místo setkávání, zájemci 
z řad veřejnosti mohou na komunit-
ní zahradě mít svůj záhonek na pěs-
tování, mají prostor se potkávat, ať 
neplánovaně nebo formou řízených 
aktivit – jako jsou vzdělávací dílny, 

přednášky a setkání pro sdílení vzá-
jemných zkušeností či času.
Pokud budete mít zájem se více 
o aktivitě mateřské školky dozvědět, 
veškeré aktuální informace najdete 
zde: www.andelska.cz/jurta

Nina Hedwic Hrdinová,
MŠ Andělská

Sedmikráska ve dvojím nasazení

Lesní školka s jurtou

http://www.andelska.cz/jurta
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Přesunuté soutěže
Do obvodního kola Matematické olympiády se dostalo 
rekordních 17 žáků z našich 5. tříd. Soutěž v minulých 
letech probíhala v lednu, což tento rok nebylo možné. 
Pořadatelé olympiády se chystají během března vyhlásit 
květnový termín.
Únor na naší škole vždy patřil mezinárodní soutěži Pan-
gea. 

I tato soutěž se musela přesunout a organizátoři zatím 
počítají, že bude moci proběhnout, jakmile se vrátí děti 
do škol. Na soutěž se přihlásilo 111 dětí z naší školy.
Jsme vděčni pořadatelům soutěží, že se snaží o jejich konání 
i přes nepříznivé podmínky, a doufáme spolu s nimi, že se 
jich budou moci děti zúčastnit i v tomto školním roce.

Blanka Litov Černá

Po rozsáhlé rekonstrukci tělocvičen a viditelné proměně dalších dvaceti 
jedna vnitřních prostor se dočkala „nového kabátu“ i učebna výtvarné 
výchovy.
„Výtvarna“ se změnila k  nepoznání – rozsáhlá rekonstrukce placená 
z rozpočtu školy zahrnula podlahy, rozvody, instalatérské práce, osvět-
lení, vybavení nábytkem. Žáci a učitelé ocení v  této místnosti změnu 
největší a tou je nová interaktivní modrobílá tabule, která je laděna 
s modrošedým vybavením a tapetou. Teď ovšem čekáme hlavně na ná-
vrat dětí, které novému prostoru určitě rychle přivyknou.

Eva Danielová

Nová učebna výtvarné výchovy

Malý úspěch v divné době
I přes současnou situaci okolo provozu nejen v naší mateřské škole jsme dosáhli úspěchu v podzimní sběrové 
kampani v soutěží zaměřené na sběr baterií. Díky dosaženému výsledku 1,721 kg vybraných baterií v přepoč-
tu na žáka, jsme se v hlavním městě Praze umístili na 1. místě. Ale to není všechno! První místo nám patří 
i v celkovém množství baterií vybraných na školu v Praze. Dohromady 
jsme odevzdali úctyhodných 117 kg.

Poděkování patří všem kamarádům a jejich rodičům, kteří se do sběru 
zapojili. Moc si jejich aktivity vážíme. I díky nim je svět zelenější a také 
veselejší. Myslíme to vážně! Bez přehánění – dopady výroby baterií na 
přírodu jsou opravdu velké a jejich recyklace je může výrazně snížit.

Ale není to pouze sběr baterií a drobného elektroodpadu. Projekty 
spojené s environmentální výukou jsou již jedenáct let běžnou součástí 
práce v naší MŠ a jejich výsledky se promítají do úspěšného plnění za-
dávaných úkolů v rámci celorepublikového projektu pro školy „Recyk-
lohraní, - aneb ukliďme si svět“. Za 1. MŠ

Helena Kuprová
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Naučná stezka a Přírodní památka Housle
Přírodní památka Housle je součástí Přírodního parku Šárka – Lysolaje (par-
kování je možné v ulici Lysolajské údolí, blízko začátku NS a Lysolajské pláže, 
kterou mohou využít otužilci). Jedná se o třicet metrů hlubokou slepou skalní 
rokli s deseti zastaveními. Po cestě jsou pískovcové plastiky ze sochařských 
sympozií od roku 2014, kaple Panny Marie z roku 1863, Zázračná studánka je 
pramenem Lysolajského potoka, ovocný sad též s plastikami vysazený těsně 
před 1. svět. válkou, nakonec roklí dojdeme k místu, které sloužilo jako amfi-
teátr a kde Lysolajští odehráli 150 představení (výlet si lze prodloužit o mod-
rou turistickou trasu a nahlédnout do rokle shora). V dochozí vzdálenosti se 
v blízkosti ZŠ J. Cimrmana nachází park Kaménka s deseti pískovcovými socha-
mi z lysolajských sympózií 2014-2017. Housle i park jsou místem pro rodinný 
výhled.

Přírodní památka Podbabské skály
K vyhlídce na skalnatém svahu nad železnicí a litinovému kříži se dostanete 
průchodem bránou po polní cestě, nenechte se zaskočit hlukem z nedaleké 
střelnice Magnum. Místní zde mají své oblíbené místo a určitě se jedná o jeden 
z nejkrásnějších „grilvýhledů“ v Praze. Parkování je možné v ulici Nad Podbab-
skou skálou.

Přírodní památka Baba
Chráněné území, které je součástí Přírodního parku Šárka – Lysolaje, se na-
chází na levém břehu řeky Vltavy, v  jeho těsné blízkosti se nachází pravěké 
hradiště. Výrazná je zde zřícenina Na Babě, která je pozůstatkem letohrádku 
s viničním lisem a od které je nádherný výhled na panorama Prahy. Zvláště 
působí pohled na zříceninu s pozadím Pražského hradu. Po červené turistické 
trase lze ujít dalších pět set metrů pod zahradami prvorepublikových funk-
cionalistických vil a nad vinicí Baba k vyhlídce nad Sportovním areálem Julis-
ka a vrátit se stejnou cestou nebo projít kolonií vil (Sukova, Poláčkova, Janáko-
va, Sutnarova). Tato část je od roku 1993 městskou památkovou zónou a patří 
k nejzachovalejším v Evropě. Zaparkovat je možné v ulici Na Ostrohu.

Eva Danielová

Jarní výlety po Praze
V  minulém zpravodaji jsem se s vámi podělila o výlety v  Praze 
a jejím okolí. Myslela jsem tehdy hlavně na rodiny s dětmi a nad-
cházející březnové prázdniny, o zákazu cestování mimo Prahu 
jsme ještě nevěděli. Ráda budu sdílet tentokráte výlety pražské 
a doufám, že nejpozději od konce dubna budete moct využít i ty 
předchozí.

Polárníkem 
snadno 
a rychle
Kvůli nemožnosti vycestovat za 
hranice Prahy nejeden občan naší 
metropole objevuje turistické des-
tinace, které naše „matička“ nabízí. 
Nejde jen o zajímavé výlety, ale 
někdy přímo i expedice. Věděli jste 
například, že se v Praze můžete 
snadno a rychle stát polárníkem? 
Ano, hlavní město má od loňského 
podzimu pomocí patníků vy-
značené své čtyři světové póly. 
Nás může těšit, že ten východní 
leží v Klánovickém lese. Najdete 
ho u zeleně značené turistické 
cesty, která protíná železniční trať 
krátkým tunelem a pokračuje dále 
směrem na Jirny. Je to nejzazší 
východní bod Prahy – od něj dál 
už jste „ilegálně“ ve Středočeském 
kraji. Dobytí východního pólu je 
snadné. A komu nestačí pól za 
humny, může se vydat dobývat i tři 
ostatní. Severní leží u Hovorčovic, 
kus od železničního přejezdu. 
Západní cíp Prahy je bohužel 
nepřístupný, nalézá se v areálu 
letiště Václava Havla. Betonový 
sloup značící pól je proto umístěn 
na staré ruzyňské polňačce, asi 
100 metrů od toho geografického. 
A konečně poslední, jižní pól, 
najdeme u cyklostezky vedoucí 
k Vranému nad Vltavou podél řeky. 
Dobrá zpráva nakonec pro ty, kteří 
se neradi po Praze kodrcají auto-
busy – ke všem čtyřem pólům se 
dá přiblížit vlakem. 

Blahoslav Hruška



Přání
Poklidné prožití velikonočních svátků, dny zalité sluncem a  hodně sil 
po celý rok. Příjemné prožití jarních svátků strávených ve zdraví a pohodu 
přejí 

členky výboru ZO SPCCh

SPOLKY

Duben – apríl, měsíc s  proměnlivým počasím (a jak to vy-
padá i březen), není k  zahrádkářům milostivý, musíme vše 
stihnout, jak počasí dovolí. Příroda se bude rychle probouzet, 
práce se nám budou kupit a nezbývá než s velkou chutí pra-
covat. Osobně mám tento měsíc velice ráda, narcisy, tulipány 
a hyacinty jsou v plné kráse.
Duben je měsíc lesů, sázíme stromy, keře, rostliny. Měli by-
chom znát jejich požadavky a také bychom měli vědět jakou 
půdu a její složení na zahradě máme. Základní pravidlo je, že 
kupujeme rostliny dle typu půdy a neupravujeme půdu dle 
požadavku rostliny.  
Půdní typy se liší a závisí na poměru jednotlivých složek hu-
musu, jílu, písku, rašeliny, vápence. Malý popis, jak určíme 
laicky typ půdy. Jílovité půdy v naší oblasti se nacházejí nejví-
ce. Jsou hutné, zamokřené, špatně propouští vodu, při práci 
s nářadím se nám na ně lepí, v létě povrch vysychá, praská – 
praskliny na polích jsou někdy tak široké, že do nich můžeme 
dát ruku. Vylepšujeme ji pískem. Do těchto půd jsou vhod-
né javory, šeříky, čemeřice, bohyšky. Písčitá půda je lehká, 
dobře se zpracovává, rychle vysychá, voda z ní odvádí živiny. 
Vylepšujeme ji zahradním kompostem nebo hnojem. Vhod-
né rostliny – mahonie, hlošina, divizna, řebříček. Drobtovitá 
půda - obsahuje kousky kamení, vápence, je dobře propust-
ná, rychle vysychá. Je vhodná pro velkou většinu skalniček 
a cibulovin, kdoulovce, hlohy.  Půda s vysokým podílem hu-
musu obsahuje velké množství organických materiálů, dobře 
zadržuje vodu, nevytváří hroudy, to neznamená, že je dobře 
propustná. Zapracováváme do ní písek a vyhovuje většině za-
hradních rostlin.  

Ovocná zahrada
Přezimujících škůdců je hodně a předjarním zásahem zničíte 
hlavně vajíčka mšic, svilušek, štítenek, mery jabloňové nebo 
píďalek, které tak rády vykusují listy. Zbavíte se také puklice 
a vrtule švestkové, postřikem ochráníte před červivostí i od-
růdy třešní.
Později, v době rašení pupenů ovocných dřevin, bude nutný 
ještě jarní postřik prováděný ve stadiu myšího ouška, to zna-
mená v době, kdy jsou listové pupeny ještě nerozvité a stříbr-
ně plyšové. Trápí-li vás květopas, stříkejte ve stadiu zelených 
poupat.

K předjarní ochraně ovocných dřevin je vhodný Agro Přezi-
mující škůdci STOP či Biool, proti dalším škůdcům přípravky 
Talstar 10 EC, Vertimec, Actara, Mospilan či Zdravé jablko. 
U tohoto postřiku s krásným českým a zapamatovatelný ná-
zvem se zastavím – je to sdružený postřik proti strupovitosti 
a padlí a aplikuje se 5x a to ve fázi myšího ouška, růžového 
poupěte, květu, po odkvětu a v letě. Tento postřik je vhodný 
i na plíseň bramborovou a plíseň révovou. Moniliová spála 
peckovin - vhodné fungicidní přípravky jsou Horizon 250 EW 
(jeden z nejlepších na trhu u nás), Rovral FLO, Sporgon 50 WP, 
Talent, Ornament 250 EW, Teldor 500 SC nebo Kumulus WG. 
Podle návodu je třeba přípravek naředit a nejlépe pomo-
cí teleskopického postřikovače s tryskami aplikovat na celý 
strom. Proti pilatkám se úspěšně používal přípravek Calyp-
so - již není na trhu, náhradou je pouze Mospilan. Přípravek 
by měl být neškodný pro včely i užitečný hmyz. Aplikujeme 
v době, kdy jsou květy na stromě v množství 10 %, ostatní již 
odkvetlé. Kromě pilatek hubí i mšice.
Meruňky, třešně a višně ošetříme Rovralem 50WP nebo Rovra-
lem FLO k prevenci proti moniliovému úžehu květů. Hrušně 
trpící v létě rzí (rezavé skvrny na listech) ošetříme těsně před 
květem přípravky Topaz nebo Saprol, Dithane DG Neotec. 
Broskvoně řežeme od stadia květních poupat do stadia ma-
lých plůdků, řez je důležitý pro úrody v dalších letech. Postřik 
proti kadeřavosti listů – již jsme několikrát psali.  
Všechny vyjmenované přípravky jsou z  poslední dostupné 
literatury, ale i tak dochází k rychlému vývoji a nastupují no-
vé, účinnější a šetrnější k přírodě, proto se při nákupu vždy 
informujte. O veškerých našich akcích budete informováni ve 
vývěsných skříňkách, v ÚZ a na zabezpečených internetových 
stránkách https://kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Rozloučení
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy se rozloučila se svým dlouho-
letý členem výboru, přítelem Jiřím Trendou, který navždy odešel 19. 3. 2021. Podílel se dlouhé roky 
na dění v obci (byl členem komise výstavby) a hlavně na vybudování našeho areálu. Budeme si ho 
pamatovat jako člověka pracovitého, pečlivého, přátelského a ochotného vždy pomoci. Čest jeho 
památce. Za ZO ČZS Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

Zahrádka v dubnu
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https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/skudci-na-stromech-vyhlaste-jim-valku/?mobiredir=0
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/skudci-na-stromech-vyhlaste-jim-valku/?mobiredir=0
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/chcete-tresne-bez-cervu-chrante-je-pred-vrtuli
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/chcete-tresne-bez-cervu-chrante-je-pred-vrtuli
https://kvetyujezda.ic.cz


29

Mluvit o tradici v  případě, že trvá 
něco málo přes dva roky, z  čehož 
skoro půlku přeruší různá koronavi-
rová opatření, je ošemetné. V přípa-
dě spolku ÚJEZD.KOM, který vznikl 
jako sousedská iniciativa na konci 
roku 2018, to ale není zavádějící. 
V Újezdě stihl uspořádat tři výměn-
né bazary (nejen) oblečení Vítr v šat-
níku, dva sousedské dny a několik 
menších akcí v  komunitní zahradě 
poblíž mateřské školky Sedmikrás-
ka.  A právě zahrada byla prvním 
nápadem, kvůli kterému spolek 
vznikl – nechtěl se omezovat jen na 
zábory obecného prostranství. 
Jezdili se dívat, jak to funguje jinde 
po Česku a v Újezdě si pak vyhléd-
li pozemek naproti školce. Jsou to 
vlastně tři pozemky se třemi maji-
teli, domluva se povedla s  církev-
ním spolkem, který má za cíl v tom-
to místě jednou vybudovat kostel. 
ÚJEZD.KOM je tu za symbolický ná-
jem, výměnou za péči o pozemek. 
Plácek Bartoloměj byl na světě, 
chtělo to ale hodně úsilí. „Byla to 
zarostlá džungle, navíc plná různé-
ho stavebního rumu. Postupně se 
nám ale podařilo vytvořit tu příjem-
né místo,“ říká Hana Mertová, před-
sedkyně ÚJEZD.KOM. 

Spolek financují pomocí a dary jeho 
členové a příznivci, vyzkoušel si ale i 
granty. „Loni v létě jsme díky Nadaci 
Via mohli objednat kontejner a  po-
zemek vyčistit. Dostali jsme také do-
taci z magistrátu na První sousedský 
ples, který se měl konat loni v břez-
nu. Měli jsme prodané lístky, zapla-
cený sál, nasmlouvanou kapelu. Pár 

dnů předtím ale přišel první loc-
kdown a museli jsme vracet vstupné 
i dotaci,“ vzpomíná Hana Mertová. 
Své plány nicméně spolek nevzdal. 
Na přelomu května a června by le-
tos chtěl uspořádat další sousedský 
den, na který si zažádal o progra-
movou dotaci u MČ Praha 21. Zor-
ganizoval také akci „Bábovku pro 
Bulovku“, během níž minulý měsíc 
v několika várkách odvezl zdravot-
níkům z  této pražské nemocnice 
domácí pečivo a ovoce. Do peče-
ní a rozvozu se zapojily tři desítky 
lidí. „Měli jsme trochu obavy, jest-
li to vůbec bude možné, přeci jen 
buchty nejsou balená tatranka. Ale 
na Bulovce byli nadšení a snad jim 
i chutnalo,“ říká Hana Mertová.
ÚJEZD.KOM doufá, že i letos obživ-
ne komunitní zahrada. Prozatím se 
rodiny mezi sebou musejí domlou-
vat, kdo tam zajde na brigádu, pro-
tože setkávání více lidí povoleno 
není. „Bárt“, jak pozemku familiár-
ně přezdívají, ale zůstává otevřen 
všem. Tedy všem, kteří po sobě 
uklidí. „Přijít si na ohniště upéct 
buřty může kdokoliv. Odpadky 
nám tady ale, prosím, nenechávej-
te,“ zakončuje předsedkyně spolku 
ÚJEZD.KOM.

Blahoslav Hruška

Myslet komunitně

Újezdské spolky na webu
Seznam újezdských spolků včetně kontaktů najdete na 
www.praha21.cz/spolky-a-kluby.
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Od založení Motýlku uplynulo už 20 let. 
Ročně pomáhá víc než čtyřem stům kli-
entů se zdravotním a sociálním znevý-
hodněním a jeho služby využívají i rodi-
ny z MČ Praha 21. 
Dvě zakladatelky, Zuzana Jelenová 
a Hana Urbanová, se kdysi seznámily 
v mateřském centru na Černém Mos-
tě, kde poznaly i maminky s dětmi se 
zdravotním postižením. Těm chyběly 
jakékoli podpůrné služby. V roce 2001 
založily neziskovou organizaci a záhy 
otevřely Komunitní centrum Motýlek. 
„Začátky byly krušné, ani nevím, kde 
jsme k  tomu kroku sebraly odvahu. 
Byly jsme bez prostor i finančních 
prostředků, posilovány jen vírou, že 
naše rozhodnutí ulehčit život zmíně-
ným rodinám má smysl,“ říká Zuzana 
Jelenová.
Dnes centrum poskytuje odbornou pé-
či ve třech sociálních službách. Kromě 
rodin s dětmi s postižením vzalo pod 
svá křídla i ohrožené děti a pomocnou 
ruku zde nacházejí také rodiny v krizo-
vé životní situaci. Výjimečnost Motýlku 
spočívá v  tom, že v  Praze dosud není 
stejné zařízení, kde by děti a mladí do-
spělí s postižením mohli po škole aktiv-
ně trávit volný čas v  partě kamarádů. 
„Hlavní ale je, že se tu učí spoustě do-
vedností potřebných pro co nejsamo-
statnější život, rozvíjejí svůj potenciál a 
směřují k  aktivnímu uplatnění,“ dopl-
ňuje ředitelka Hana Urbanová.

Poslání Motýlku sdílí i jeho věrní podpo-
rovatelé, mezi něž patří paní Eva Dani-
elová z újezdské ZŠ: „Pracuji s  integro-
vanými dětmi jako asistent pedagoga 
a vyrůstala jsem s postiženým bratran-
cem. Proto vím, jak důležitá je podpora 
těchto rodin a dětí. Velice si vážím mo-
týlího týmu, který tuto práci vykonává 
s obětavostí a láskou.“ 
V Lužických horách Motýlek buduje uni-
kátní místo pro odpočinek pečujících, 
kam také jezdí posilovat své dovednosti 
a osamostatňovat se jejich děti, mladí li-
dé s postižením. Věřili byste, že někteří 

zde na prahu dospělosti strávili svůj prv-
ní tábor? Nemají příležitosti, jejich život 
mnohdy připomíná nouzový stav, který 
jsme teď zažili všichni. Pomůžete nám 
to, prosím, změnit? Laskavým lidem, 
kteří zašlou svůj dar na sbírkový účet 
262427178/0300 mnohokrát děkujeme.

Erika Vosáhlová,
KC Motýlek

Dvacet let s Motýlkem

Skautská střediska po celém Česku 
jsou už přes rok v  online režimu. Děti 
se nemohou scházet na schůzkách, 
ani jezdit na výpravy. V  létě se mohly 
uspořádat alespoň skautské tábory, ale 
v říjnu se situace opět zhoršila a činnost 
skautů byla opakovaně přerušena. Ju-
nák – český skaut opět rozjel celostát-
ní projekt s  názvem Skautská pomoc. 
Ten propojuje skautské dobrovolníky 
a dobrovolnice s poptávkami v jejich 
okolí tak, aby vznikla možnost pomoct 
lidem, kteří spadají do ohrožené skupi-
ny, jsou v karanténě nebo mají pozitivní 
test na covid-19. Ve Skautské pomoci je 
nyní registrováno více než 850 skautů a 
skautek z celého Česka. 
Také v Újezdě nad Lesy jsou skauti za-
pojeni do projektu Skautská pomoc. 

Středisko Douglaska se snaží průběžně 
informovat děti i rodiče o tom, jak se 
bude skautská činnost dál vyvíjet. Pro-
zatím probíhají u většiny družin online 
schůzky. Vedoucí se snaží děti vybízet 
hlavně k  venkovním aktivitám, u kte-
rých není nutné trávit delší čas u počí-
tače. Proběhla také první Skautská ho-
dinka, jedná se o pořad vysílaný živě na 
střediskovém Youtube kanále. V hodin-
ce byla vyhlášena soutěž o nejhezčí fot-
ku v nových oddílových tričkách, děti se 
mohly zapojit do kvízu anebo se podívat 
na obdobu vtipné show „Skaut není do-
konalý“. Součástí Skautské hodinky byl 
také krátký vlog ze zimních Přestanic. 
V  Přestanicích na Šumavě pořádáme 
každoročně letní tábor, a proto jsme se 
s pár vedoucími zajeli v polovině února 

podívat na to, jak vypadá naše tábořiště 
pod sněhem. Byla to opravdu pohádka! 
Záběry a fotky z výletu najdete na na-
šich sociálních sítích nebo na kanálu 
Youtube: Junák – český skaut, středisko 
Douglaska. 
Jako středisko připravujeme do bu-
doucna řadu dalších projektů, jelikož 
nepředpokládáme brzké rozvolnění 
vládních opatření. S  letními tábory za-
tím stále počítáme a pevně věříme, že 
do léta se situace zlepší a všichni se 
opět znovu sejdeme.

Barbora Radová

Skauti jsou už rok v online režimu

TIP: Středisko Dou-
glaska má vlastní 
kanál na YouTube.
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SPORT

Dlouhá a složitá zimní sezona. Pro všechny z nás. Tenistům 
se to bohužel nevyhnulo. I když to nedává moc logiku. Kaž-
dého jsem slýchával, že tenis by měl být otevřený, když hrají 
dva na dva na tak velkém prostoru a dokáží se u toho dodr-
žovat bezpečnostní opatření. Bohužel žádná z nekonečného 
seznamu žádostí tenisových svazů o výjimku nebyla na mini-
sterstvu zdravotnictví vyslyšena. 
Blíží se jaro, ptáci už nám to dávají znát. A jaro, to je pro te-
nisty hlavní sezona. Všichni trénují dvakrát více než normál-
ně, dospělí amatérští hráči si užívají teplé tenisové večery na 
sluníčku a já se nejvíce těším na ranní poezii, když už v osm 
ráno můžeme hrát na vyhřátém skvěle nakropeném kurtu 
v kraťasech. 
Doufáme a věříme, že toto všechno zažijeme i letos. Nejed-
noho tenistu už svrbí ruce a nemůže se dočkat, až to všechno 
vypukne, kurty budou připraveny a opatření pomalu budou 
rozvolňovat. I když zimní sezona byla pro všechny tenisové 
kluby v  Česku destruktivní, nehodláme se vzdát a budeme 
bojovat. A to hlavně kvůli dětem. 
Cítíme a uvědomujeme si, že to může být do budoucna velký 
problém. Dětem se sportovat nebude chtít víc a víc. Už teď mi 
mnozí rodiče jistě dají za pravdu. Bude to práce na dlouho, 
ale věřím, že pokud přístup všech, kteří s dětmi pracují, bude 
podobný, dokážeme to. I dostat děti zpět ke sportu a do for-
my, aby mohly prožít kvalitní životy.
Proto se budeme snažit pracovat na tom, aby od jara 
na tenise bylo vše tak, jak jsme byli zvyklí. Už teď pro-
bíhají nábory dětí od 3 let a zájem očekáváme oprav-

du velký. Tenis je jedním z  bezkontaktních sportů na 
čerstvém vzduchu, a pro děti tak ideální v  této době. 
Určitě budeme pokračovat v amatérských turnajích kategorie 
dospělých, a to nejen v tenise, ale také v nohejbale.  Dále se 
těšíme na jarní mistrovská utkání pod záštitou Českého teni-
sového svazu, kde Tenis Újezd nad Lesy bude poprvé repre-
zentovat mezi pražskými týmy a máme z toho velkou radost. 
Doufáme, že rozvolnění se dotkne také zahrádek a návštěv-
níci, kteří k  nám přijdou nejen za tenisem, si budou moci 
vychutnat i skvělé občerstvení velmi dobře známého Bistra 
u  kurtů. Budeme se na vás všechny moc těšit. Za tenisový 
oddíl Tenis Újezd nad Lesy

Filip Laža

Tenis v době nelehké

Soutěž 
o Zlatého kangsimáka
Patnáct výzev během patnácti týdnů. Právě tolik stojí před každým členem újezd-
ského taekwondo oddílu, který chce zvítězit v soutěži o Zlatého kangsimáka. 
S ohledem na pandemickou krizi pokládá trenérský kolektiv Kangsim Dojang za 
důležitější než kdy jindy motivovat děti k pravidelnému pohybu. Svým členům na-
příč všemi skupinami proto vyhlásil pro toto pololetí soutěž o Zlatého kangsimáka. 
Jeho svěřenci napříč všemi skupinami tak plní nejrůznější úkoly.
Pravidla soutěže o Zlatého kangsimáka jsou jednoduchá: zapoj se, plň včas úkoly 
a vyhraj. Zlatého kangsimáka totiž mají šanci vyhrát všichni zúčastnění od nejmen-
ších začátečníků až po nejstarší závodníky a reprezentanty. Musí proto však svědo-
mitě plnit výzvy, které před ně týden co týden předkládá trenérský tým na online 
hodinách, které běží nepřetržitě již od října loňského roku.
Mezi výzvy nepatří pouze ty sportovní. Úkoly jsou vymyšleny tak, aby rozvíjely děti 
všestranně, především však tak, aby děti bavily. Kangsimáci se tak nesetkávají jen 
s fyzicky nebo technicky různě náročnými úkoly, ale mezi výzvami, které mají již 
za sebou, patřily například pěší túra, skládání básniček s taekwondo tematikou, 
stavění sněhuláků, tvorba lego tréninku a další.
V současné chvíli je soutěž téměř v polovině: kolik bude Zlatých kangsimáků na 
konci školního roku, v tuto chvíli nikdo neví. Jedno je ale jasné: dětem se soutěž 
líbí a s nadšením se předhání o to, jak co nejlépe vyplní každou další výzvu. O tom, 
s jakým elánem výzvy plní, se můžete přesvědčit na našem facebooku nebo insta-
gramu, kam pravidelně zveřejňujeme vybrané výtvory. Děkujeme všem, kteří se 
do soutěže zapojili a ukazují tak ostatním nezlomnost ducha taekwondistů.

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

INZERCE
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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

Křemínská 153, Přišimasy         
2 km od Úval u Prahy
Autoservis 
a náhradní díly VW Audi Škoda Seat 
Likvidace autovraků všech značek    
Pneuservis

WWW.LEVNEDILY.CZ

Koupím dům v této lokalitě 
v ceně do 8.000.000. Nejsem RK. 

kucerovaeva8@seznam.cz 
792 200 013

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

ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

INZERCE

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

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

Tady mohl být váš 
inzerát

v ceně  454 Kč
Objednávejte na: 

inzerce@praha21.cz

http://WWW.LEVNEDILY.CZ
mailto:kucerovaeva8@seznam.cz
mailto:flaskova@akjp.eu


Soukromá mateřská  
školka Andělská

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

Příjemné prosluněné prostory v rodinné 
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického 
lesa s velkou klidnou zahradou  
a vlastním dětským hřištěm poskytují 
harmonický rámec pro výuku v naší 
Soukromé mateřské školce s prvky 
výuky lesní školky.

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská

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

andelska inzerce 183x266.indd   1 30.09.2020   15:42

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:

 ã 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.

ŘEMESLNÉ PRÁCE 
Újezd nad Lesy a okolí

rekonstrukce bytových 
a nebytových prostor 

• malování 
• štukování - 
• sádrokarton
• drobné zednické práce
• natírání, lakování 
• renovace oken a dveří
• zámková dlažba
• stěhování a vyklízení 

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

www.malbanater.cz
infomalbanater@seznam.cz

http://www.malbanater.cz
mailto:infomalbanater@seznam.cz


Ceník Újezdského zpravodaje 
Č.1 č. 2 č. 3 č. 4 

1 vydání 363 Kč 1 vydání 454 Kč 1 vydání 605 Kč 1 vydání 726 Kč 
3 vydání 980 Kč 3 vydání 1.225 Kč 3 vydání 1.634 Kč 3 vydání 1.960 Kč 
1 rok 3.485 Kč 1 rok 4.352 Kč 1 rok 5.748 Kč 1 rok 6.970 Kč 

Č.5 č. 6 č. 7 č. 8 

1 vydání 908 Kč 1 vydání 1.089 Kč 1 vydání 1.301 Kč 1 vydání 1.815 Kč 
3 vydání 2.450 Kč 3 vydání 2.940 Kč 3 vydání 3.512 Kč 3 vydání 4.901 Kč 
1 rok 8.705 Kč 1 rok 10.545 Kč 1 rok 12.477 Kč 1 rok 17.409 Kč 

Č.9 č. 10 č. 11 

1 vydání 2.269 Kč 1 vydání 3.630 Kč 1 vydání 7.260 Kč 
3 vydání 6.126 Kč 3 vydání 9.801 Kč 3 vydání 19.602 Kč 
1 rok 21.762 Kč 1 rok 34.819 Kč 1 rok 69.638 Kč 

Výroba nebo grafická 
úprava inzerátu 
500 Kč/1 hod. práce 
(v ceně jsou 
2 korektury). 
Pozn.: 
Uvedené ceny jsou včetně 
21% DPH. 
1 rok inzerce znamená 
11 vydání 
(červenec a srpen je 
vydáván jedním číslem). 

Ceník je platný 
od 1. 8. 2015 

1/16 1/8 1/6
růžek

88 x 65 mm 88 x 88 mm 57 x 132 mm88 x 31,5 mm

1/6
výška

1/6
podval

1/4
podval

183 x 66 mm183 x 44 mm

1/4
výška

89 x 132 mm

1/3

183 x 88 mm
podval

1/3
výška

  61 x 266 mm

1/2
šířka

183 x 132 mm

1/1

183 x 266 mm

Více info a objednávky na www.praha21.cz/informace/prijem-inzerce

http://www.praha21.cz/informace/prijem-inzerce




 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

Připravujeme  
 

prodej nových bytů  
v Klánovicích

& 603 280 220
Makléř roku 2015 REMAX ČR

Ing. Zdirad Pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

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 

P R O N A J AT O

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

Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

P R O N A J A T O

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

Květnice, okr. Praha-východ

P R O N A J AT O

P R O N A J AT O

R E Z E R VA C E


