
PRAHA
21

obecní rozpočet
Jak se skládá

Újezdský
zpravodajměsíčník městské části 

 praha 21 - Újezd nad Lesy

ÚNOR 2017



ERA Alter Ego hledá maklé�e s fixním
p�íjmem

V naší pobo�ce v Praze – Újezd� nad Lesy práv� rozši�ujeme tým
o nové kolegy a kolegyn�, kte�í hledají zm�nu zam�stnání nebo nové
možnosti své kariéry. Pot�ebujeme ty, kte�í mají zájem o nemovitosti
s vlastní ambicí obchodovat.

Nabízíme:
Samostatnou a odpov�dnou práci pro nejrychleji rostoucí realitní sí	
v Evrop�.
Fixní ohodnocení, bonusy, provize z hypote�ních úv�r�, finan�ního
poradenství, z investic v nemovitostním fondu.
Zázemí kamenné pobo�ky.
Baby friendly office.

Alter Ego spol. s r.o., Oplanská 2614, 190 16 Praha 21 – �jezd nad Lesy, tel. 725 293 655, eraalterego@era-reality.cz

inzerce_a5:Sestava 1 15.12.2016 15:13 Stránka 1



3

EDITORIAL

Konečně jsme se dočkali 
zimy a můžeme se oddá-
vat zimním radovánkám 

- vyrazit na běžkách do lesa, jít 
si zabruslit na újezdské rybní-
ky. Není to nádhera? 
 Ti, kdo před sportovním dá-
vají přednost kulturnímu vyži-
tí uvítají v  Újezdském muzeu 
5. ročník výstavy Jsem senior 
a žiji v Újezdě nad Lesy. Letos 
máme rekordní počet vysta-
vovatelů a já mám radost z to-
ho, že naši senioři mají zájem 
a odvahu se s námi o své umě-
ní podělit. Vystavované expo-
náty jsou opravdu krásné. Dě-
kuji všem, kdo se na organizaci 
výstavy podíleli. Doporučuji, 
zajděte se podívat. Výstava po-
trvá do 15. února 2017.
 Jarní prázdniny letos vyšly 
na začátek února. Ať už po-
jedete na hory lyžovat nebo 
k  moři odpočívat,  v  pořádku 
a v plné síle se vraťte.

 18. února nás v Újezdě čeká 
masopustní rej masek. Půjde-
me z Rohožníku průvodem do 
Sibřiny, kde je připraven bo-
hatý a  veselý program. Všich-
ni jste srdečně zváni! Pokud 
máte chuť, přijďte v maskách. 
Bližší informace o  Masopustu 
2017 přinášíme na následující 
straně.
 V  únoru mimo jiného pro-
běhne výběrové řízení na po-
zici tajemníka Úřadu MČ Prahy 
21 a budeme pokračovat v jed-
náních se zástupci společnosti 
Ideal Lux. O výsledku rozhod-
neme na březnovém zastupi-
telstvu a  budeme vás o  něm 
informovat v Újezdském zpra-
vodaji.

Veselý únor, milí 
Újezďáci. 

Vaše starostka 
Karla Jakob 

Čechová
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Kalendárium na únor

14. 2.    Jednání Rady MČ Praha 21, 
Úřad MČ Praha 21

14. 2.    Vlasta Červ, přednáška 
terapeuta a tanečníka, KC 
Nová Beseda, Klánovice, 
od 19, 30 hod.

16. 2.    Pán hradu, Divadlo Horní 
Počernice, od 19, 30 hod., 
vstupenky poskytne KAS 
(tel. 721803769)

18. 2.    Masopustní průvod 
z Újezda do Květnice, 
zakončení v Sibřině, sraz 
v 10: 30 hod. před samo-
obsluhou na Rohožníku, 
více na www.sosakos.cz

18. 2.    Pejsek a kočička, předsta-
vení Divadla D21, pořádá 
DDM, Polyfunkční dům, od 
14, 30 hod.

18. 2.    Salsa a bachata, taneční 
workshop s Martinem 
Hejhalem, více na www.
danceport.cz, od 14 hod.

22. 2.    Všude dobře, v Česku 
nejlépe, vernisáž výstavy, 
Újezdské muzeum, od 17 
hod.

23. 2.    Užité umění Velkomorav-
ské říše, přednáška, více 
na str. 13, Café a galerie 
Zelený dům, od 17 hod.

25. 2.    Co dělá zahradník 
v únoru?, keramická dílna, 
pořádá DDM, Polyfunkční 
dům, od 10 hod.

25. 2.    Country bál, Sokolovna 
Úvaly od 20 hod.

28. 2.    Jednání Rady MČ Praha 21, 
Úřad MČ Praha 21

4. 3.      7. Újezdský karneval,  
od 10 a 15 hodin,  
viz strana 26

Kulatý stůl o zdraví

Upozornění  
pro včelaře

Konkurz na ředitelku MŠ Rohožník

Dispečink veřejného osvětlení
Stromky se likvidují 
až do konce února

Pozor na ptačí chřipku

V úterý 17. 1. 2017 se na Úřadu MČ Praha 
21 sešli občané naší městské části s naši-
mi radními, Jaroslavem Jeníčkem a Pavlem 
Roušarem, a  též se zástupci, respektive 
zástupkyněmi našeho úřadu nad plánem 
rozvoje zdraví naší městské 
části.
 Důležitým návštěvníkem 
byl též pan Marek Havrda ze 
společnosti Instrategy Consul-
ting, která na základě podkla-
dů z  našeho úřadu připravila 
základní dokument, od nějž 
se strategie rozvoje zdraví 
v  Újezdě nad Lesy bude na-
dále odvíjet. Bohužel se nás 
vzhledem k  mrazivému a  chřipkovému 
období celkově nesešlo mnoho, ale každý 
podnět a každé setkání je důležité.
 Kulatý stůl byl rozdělen do čtyř základ-
ních oblastí – podpora pohybových akti-
vit, podpora dostupnosti zdravotní péče, 
posílení role městské části v oblasti péče 

o zdraví a osvěta v oblasti zdravého život-
ního stylu. Všichni přítomní se živě zapojili 
do diskuze a  ke každému z  témat padla 
celá řada nápadů. Bylo zjevné, že každý 
z přítomných nad tématy i plány přemýšlel 

a  řada z  nich je pro naši 
městskou část skutečně 
inspirativní. Jen namátkou 
– výstavba nové tělocvič-
ny, hřiště pro školní děti, 
podpora dopravy seniorů 
k  lékaři, návaznost cyk-
lostezek na cyklostezky 
Středočeského kraje, bez-
pečná cesta do školy a řa-
da dalších. Zkrátka zdraví 

městské část je téma, které si zaslouží naši 
pozornost a je jisté, že se mu budeme i na-
dále věnovat a budeme se jej snažit napl-
nit co nejlépe.

Lucie Molínová,
vedoucí odboru školství,  

kultury a MA21

Upozorňujeme svazy i jednotlivé cho-
vatele včel na celém správním území 
Prahy 21 (Újezd nad Lesy, Klánovice, 
Běchovice, Koloděje), na jejich po-
vinnost podat oznámení umístění tr-
valých nebo přechodných stanovišť 
včelstev (do konce února) na Odbor 
životního prostředí a  dopravy ÚMČ 
Praha 21. Formuláře pro oznámení je 
možné si stáhnout z  webových strá-
nek našeho úřadu či si je vyzvednout 
na OŽPD (kancelář č. 1 – proti poda-
telně).

Martina Vrbková,OŽPD

MČ Praha 21 vyhlásila konkurzní řízení na 
funkci ředitelky MŠ Rohožník. Očekává se 
odpovídající vzdělání, pedagogická praxe, 
znalost školských předpisů a  problema-
tiky řízení mateřské školy, odborné, řídící 

a organizační schopnosti, občanská a mo-
rální bezúhonnost a zdravotní způsobilost. 
Přihlášky přijímá Úřad MČ Praha 21 od 1. 
3. do 31. 3. 2017. Veškeré další náležitosti 
naleznete na www.praha21.cz. 

S  účinností od 1. ledna 2017 zajišťuje na základě uzavřené 
smlouvy se společností Trade Centre Praha havarijní službu 
a dispečink pro veřejné osvětlení firma PREdistribuce, a. s. Kon-
takty pro nahlášení poruch a havarijních stavů včetně komu-
nikace se složkami Integrovaného záchranného systému jsou: 
telefon 224 915 151 a e-mail: PoruchyVO@pre.cz.

Vánoční stromky můžete stále umístit vedle nádoby na 
směsný odpad, odkud je svozová společnost Pražské 
služby a.s. bude v den svozu komunálního odpadu od-
vážet. Svoz bude probíhat až do konce února 2017. 

Martin Švejnoha, 
odbor životního prostředí a dopravy

Krajská veterinární správa Státní veterinární 
správy pro Středočeský kraj vyhlásila začát-
kem ledna v pásmu do 10 km od výskytu oh-
niska nákazy tzv. pásmo dozoru. V tomto pás-
mu se nachází i tato katastrální území - Horní 
Počernice, Klánovice a Újezd nad Lesy.
 V případě nálezu uhynulého ptactva volejte 
Městskou policii na telefonní číslo 156 nebo 
222025751-2. Detailní a  aktuální informace 
naleznete na úřední desce ÚMČ Praha 21.

 Martina Vrbková, 
odbor životního prostředí a dopravy
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TÉMA

Újezdský rozpočet: otázky a odpovědi

Kolik peněz má Újezd k dispozici?
Pro rok 2017 je v rozpočtu Městské čás-
ti Praha 21 vyhrazeno celkem 75 493 
300 korun. Oproti loňsku si tak MČ Pra-
ha 21 lehce polepší. Obec podle litery 
zákona musí správu vykonávat s „péčí 
řádného hospodáře“, a  to i  v  otázce 
nakládání s penězi. Rozpočet je proto 
navržen jako vyrovnaný. Ideálně by tak 
obec měla spotřebovat vše, co dostane 
a nevyrábět ani dluhy, ani končit s ne-
využitými penězi. Zmiňovaných 75 mi-
lionů Kč není ovšem kompletní sumou 
– ve skutečnosti Újezd „utratí“ zhruba 
o  třetinu více (viz otázka k  dotacím 
z magistrátu).

Odkud MČ Praha 21 peníze dostá-
vá?
Rozpočtové zdroje jsou tři. Největší 
díl, kolem 50 milionů korun, dostává 
Újezd z Magistrátu hl. m. Prahy jakož-
to jedna z  pražských městských částí. 
Výše je daná matematickou formulí. 
O  vzorečku, podle kterého peníze do 
újezdské pokladny míří, rozhodují za-
stupitelé „velké Prahy“. Letos – stejně 
jako loni – se klíčové údaje z městských 
částí hodnotily podle důležitosti, každé 
kritérium dostalo své procentní ohod-
nocení. Váhu třiceti procent má inkaso 
z daně z příjmu fyzických osob z pod-
nikání na území MČ – stručně řečeno 
jde o to, kolik peněz na daních odvádějí 
újezdští podnikatelé. Stejnou váhu má 
počet žáků v základních a mateřských 
školách, jejichž zřizovatelem je obec. 
Pětinový podíl v metodice má rozloha 
zeleně, o kterou městská část pečuje. 
A konečně jednou desetinou je zohled-
něna plocha vozovek, 10 procent ze 
vzorce základní dotace od magistrátu 
tvoří celková rozloha MČ.
 Druhým zdrojem, který dosahuje 
zhruba 13 milionů Kč, je příspěvek ze 
státního rozpočtu na výkon státní sprá-
vy. Ten má na starosti ministerstvo vni-
tra, také tady se jeho výše vypočítává 
podle několika faktorů – největší roli 
hraje výčet činností, které obec vyko-
nává.
 Konečně třetím, nejmenším podí-
lem (11 mil. Kč), se na rozpočtu Újezda 
podílí vlastní obecní příjmy. Konkrétně 

sem spadá daň z nemovitosti, kterou 
centrálně vybírají finanční úřady, vrací 
se ale zpět do obecních rozpočtů. Ale 
také správní poplatky (třeba za ověře-
ní podpisu na listinách) nebo poplatky 
ze psů a  užívání veřejného prostran-
ství. 
  
Na čem Újezd vydělává?
Klíčovou podkapitolou o b e c n í c h 
rozpočtů – a  v  Újezdě 
tomu není jinak – je 
vedlejší hospodářská 
činnost (VHČ). Nelze si 
ji představit jako klasic-
ké podnikání. I  když se 
v politice vedou debaty, 
nakolik lze řídit obec ja-
ko firmu, ve skutečnosti 
jsou možnosti výdělků 
a  nakládání s  nimi ome-
zené.  
 I  naše městská část musí 
postupovat s  péčí řádného hospodá-
ře, což jí například nedovoluje riskovat 
velké zadlužení a zavazovat se k úvě-
rům, jejichž splatnost by byla riziková. 
Jádrem vedlejší hospodářské činnosti 
jsou obecní nemovitosti. Obecní byty 
(těch je dohromady 97) a  nebytové 

prostory naše MČ pronajímá – cho-
vá se podobně jako realitní kancelář. 
Do oblasti pronájmů patří například 
i Polyfunkční dům (bývalý Level), kde 
se loni usídlil Dům dětí a  mládeže, 
nebo školní tělocvična. Stejně tak 
do obecní pokladny plynou i  příjmy 
z pronájmu telekomunikačních antén 
na střeše Úřadu městské části nebo 
za umístění bankomatu v  Polyfunkč-

ním domě. Do kategorie 
VHČ spadají také příjmy 
z  reklamy uveřejňované 
v Újezdském zpravodaji. 
Jen pro představu – letos 
by inzerenti podle plánu 
měli utratit za reklamu 
v obecním časopise 320 
tisíc korun.
    Vydělané peníze Újezd 

zpětně investuje – nejčas-
těji do oprav, údržby, ener-

gií, nákupu vybavení, ale také 
na mzdy, sociální a zdravotní pojištění 
zaměstnanců, kteří o obecní majetek 
pečují. Letošní plán VHČ je přesto kon-
cipován jako lehce přebytkový – měl 
by skončit v  plusové částce 275 tisíc 
korun. Stojí za tím mimo jiné fakt, že 
se podařilo kdysi ztrátový Polyfunkční 

Ještě před koncem loňského roku schválili újezdští zastupitelé rozpočet naší městské části pro 
rok 2017. Pro snadnější orientaci připravil Újezdský zpravodaj stručný přehled, který čtená-
řům napomůže orientovat se v tom, jak naše obec hospodaří.

Zdroj: MČ Praha 21

Státní rozpočet 13,4

Magistrát hl. m. Prahy 51,1

Příjmy rozpočtu MČ Praha 21
údaje v mil. Kč

Vlastní příjmy 11
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dům poskytnout Domu dětí a mládeže, 
za který zase nájem platí pražský ma-
gistrát. 

Jak je to s účelovými dotacemi od 
magistrátu?
Zmíněných 75 milionů není ve skuteč-
nosti konečná částka, s  níž by Újezd 
mohl nakládat. Pravidelně také žádá 
o dotace z Magistrátu hl. m. Prahy. Jde 
o  účelové peníze, které je nutné po-
užít na přesně daný záměr a  nelze je 
přesouvat do jiných položek. Do kon-
ce loňského září (čtvrtý kvartál nebyl 
v  době uzávěrky ÚZ ještě zpracován) 

si takto Újezd „přilepšil“ o  více než 
třetinu. Z  magistrátu získal příslib 
dalších 28 milionů korun. Největší – 
desetimilionová dotace – poplyne na 
stavbu nové hasičárny (psali jsme o ní 
v zářijovém čísle ÚZ), z magistrátních 
peněz se rekonstruovaly také kotelny 
mateřské školky na Rohožníku a Ma-
sarykovy základní školy. Extra peníze 
se ne vždy podaří dočerpat v daném 
roce. To je i případ dotace na chodní-
ky v Čentické ulici, z níž se letos bude 
opravovat Onšovecká a  Druhanická, 
ulice, které patří mezi nejzanedbaněj-
ší v celé obci.
 Z neinvestičních dotací z magistrá-
tu dostal loni Újezd peníze třeba na 
integraci žáků v  základní škole nebo 
na provoz jednotek dobrovolných 
hasičů. Přes pražský magistrát plyne 
zpět také část z  odvodů z  výherních 

hracích automatů umístěných na úze-
mí MČ Praha 21. Z hazardu získal Újezd 
za první tři čtvrtletí loňského roku 2,4 
miliony korun ve formě neinvestiční 
dotace magistrátu, kterou dále rozdělil 
na sport, kulturu, školství a zdravotnic-
tví. 
 Účelové dotace ovšem nelze na-
plánovat dopředu a  při sestavování 
rozpočtu se s nimi nepočítá. Důvod je 
jednoduchý – není na ně žádný právní 
nárok. Újezd o ně na magistrátu každo-
ročně soupeří s  ostatními městskými 
částmi. A ne vždy je to pro naši měst-
skou část „tučný“ rok. Rozdíl mezi roky, 

kdy se MČ Praha 21 podaří na magist-
rátu zabodovat a naopak léty, kdy ko-
houtky účelových dotací zůstaly téměř 
zavřené, je až 45 milionů korun.   
 
Na co Újezd peníze vydává?
Kde tedy končí zmíněných 75 milionů 
korun z obecní pokladny? Praha 21 má 
jako městská část přes 10 tisíc obyvatel 
a újezdská radnice tak vykonává správ-
ní činnost nejen pro samotný Újezd, 
ale i okolní obce – Klánovice, Koloděje 
a  Běchovice. Nepřekvapí proto, že ví-
ce než polovina rozpočtu, přesněji 44 
mil. Kč, jde na činnost místní správy 
a  zastupitelstva obce. Mimochodem 
– do kapitoly vnitřní správa patří také 
náklady na tisk a distribuci Újezdského 
zpravodaje.
 Druhou největší výdajovou polož-
kou újezdského eráru (15 milionů Kč) 

je školství, mládež a  sport. Patří sem 
třeba Multifunkční hřiště v  Čentické, 
z drtivé většiny se ale jedná o příspěv-
ky školským zařízením, jejichž zřizova-
telem je MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. 
Konkrétně jde o  čtyři školky (a  jedno 
detašované pracoviště) s celkovou ka-
pacitou 400 dětí a Masarykovu ZŠ s ka-
pacitou 980 žáků. Kromě provozních 
příspěvků se počítá také s investicemi. 
Letos by měla být provedena projekto-
vá dokumentace k  rekonstrukci kotel-
ny a  technického zázemí v MŠ Sedmi-
kráska. Dokončena by měla být i nová 
skautská klubovna, na jejíž stavbě se 
městská část spolupodílí.
 Pomyslná třetí příčka ve výdajích 
(5 milionů Kč) patří dopravě. Větši-
nu spolykají opravy silnic a  chodníků 
a  jejich údržba – zvláště ta zimní. Pro 
představu: udržování silnic a chodníků 
letos vyjde na 3,7 milionů Kč. I  v  po-
ložce doprava se počítá s  investice-
mi. Letos jsou kromě zmíněné opravy 
Druhanické vyčleněny peníze také na 
dvě projektové dokumentace, které 
by měly usnadnit pohyb po Újezdě 
zejména chodcům a  cyklistům. Jedná 
se  o zřízení nové autobusové zastávky 
na Blatově (Plhovská) a cyklostezku ve 
Staroklánovické ulici. Pokud jde o stav-
by, poplyne letos z  újezdského eráru 
milionový příspěvek na stavbu nové 
hasičárny. 
 Rozpočet ale nezapomíná ani na po-
ložky, které jsou z  hlediska celkových 
výdajů sice nevýrazné, napomáhají ale 
vytvářet v Újezdě komunitní život. Sem 
patří třeba příspěvky místní knihovně, 
každoroční vánoční výzdoba, obecní 
slavnosti, drobné dary k  životním vý-
ročím nebo vítání občánků. Samostat-
nou kapitolou jsou obecní granty, tedy 
dotace pro občanská sdružení a spolky 
(o nich více na str. 8).

Jak to bude do budoucna?
Sestavování obecního rozpočtu je sice 
velká věda, na druhou stranu se v sys-
tému přerozdělování peněz ze státního 
rozpočtu a magistrátu žádná revoluce 
nechystá. Pravidelně se upravují jen 
dílčí parametry. A stejně tak nelze če-
kat, že by se podstatným způsobem 
změnily k  lepšímu možnosti, jak by 
si MČ Praha 21 mohla vydělat peníze 
vlastním přičiněním. Rozpočtový vý-
hled do roku 2022, který MČ Praha 21 
v  souladu s  pravidly zpracovává, tak 
počítá v  podstatě se stejnými příjmy 
jako letos. 

Blahoslav Hruška

Zdroj: MČ Praha 21

Výdaje rozpočtu MČ Praha 21
údaje v mil. Kč

Vnitřní správa 44,5

Školství, mládež 
a sport 15

Doprava 4,9

Pokladní správa 3,5

Městská 
infrastruktura 2,2

Hospodářství 1,6

Zdravotní 
a soc. péče 1,5

Kultura a cest. ruch 1,4

Bezpečnost 1,1



CO SE CHYSTÁ

Dne 20. 12. 2016 schválila Rada MČ 
Praha 21 Programy pro poskytová-
ní dotací pro rok 2017. MČ Praha 
21 – Újezd nad Lesy podporuje po-

skytovatele působící na území MČ Praha 21 
– Újezd nad Lesy formou dotace. Žadatelem 
o dotace mohou být zejména spolky, nada-
ce, nadační fondy, obecně prospěšné spo-
lečnosti, ústavy, zájmová sdružení právnic-
kých osob, církve, náboženské společnosti, 
fyzické a právnické osoby a další organizace, 
které nebyly založeny či zřízeny za účelem 
podnikání.
 Celkový předpokládaný objem finančních 
prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Pra-
ha 21 na dotační programy v  roce 2017 je 
500 tisíc Kč. 

NA ROK 2017 JSOU VYHLÁŠENY 
CELKEM TŘI DOTAČNÍ PROGRAMY:
A. Nesportovní volnočasové aktivity
Cílem programu je podpora rozvoje místní-
ho kulturního života, nabídky kulturních akcí 
či vzdělávacích akcí a  aktivit pro obyvatele 
MČ Praha 21 a podpora osvěty a společen-
ského života v obci s mezigeneračním pro-
pojováním návštěvníků nebo organizátorů 
akce s  prezentací zejména neprofesionál-
ních umělců.

B. Sociální a zdravotní služby, prorodinné 
aktivity
Cílem programu je podpora dílčích projek-
tů v oblasti sociálních a zdravotních služeb 
a občanských aktivit.

C. Sportovní volnočasové aktivity
Cílem programu je podpora rozvoje sportov-
ních aktivit v MČ Praha 21 a aktivit vedoucích 
k podpoře zdravého životního stylu.
 O výši poskytnuté dotace rozhoduje Rada 
MČ Praha 21 na základě doporučení Dotační 
komise a není na ni právní nárok. Pro udě-
lení dotace je v roce 2017 je stanovena bo-
dová hranice, a  to minimálně 30 získaných 
bodů.

V roce 2016 Dotační komise doporučila udě-
lit dotaci celkem 24 projektům. Nedoporu-
čila 3 projekty a  pět projektů nepodpořila. 
Čtyři žádosti nedosáhly na minimální bodo-
vou hranici, jeden projekt vyhodnotila jako 
činnost komerčního charakteru, což je v roz-
poru s definicí žadatele. 
 Žádosti o dotace na tento rok se přijíma-
jí do 24. února. Více informací a kompletní 
pravidla naleznete na webové adrese www.
praha21.cz/informace/grantove-rizeni-mc-
-praha-21.

Kateřina Blinková,
odbor školství, kultury a MA21

Újezdské dotace na rok 2017
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Kritéria pro hodnocení žádostí

Kritéria Popis  
projektu Rozpočet Potřebnost 

projektu
Spoluprá-

ce s MČ
max. počet 

bodů 15 10 20 5

hlediska 
hodnocení

Cíl projektu
Realizační 

tým
Propagace, 
Medializace

Formální 
správnost
Reálnost, 
Přiměře-

nost
Vlastní 

podíl spo-
luúčasti

Inovativnost, 
Tradice

Přínos pro MČ 
Praha 21

Velikost člen. 
základny, podíl 

členů z MČ  
Praha 21

Dostupnost 
projektu pro 
obyvatele MČ 

Praha 21

Komuni-
kace s MČ 
Praha 21

Dodržová-
ní termínů

Spolu-
práce na 

akcích po-
řádaných 
MČ Praha 

21

Harmonogram dotačního řízení
Zveřejnění Programu 

pro poskytování dotací pro rok 2017 21. 12. 2016

Vyhlášení Programu 
pro poskytování dotací pro rok 2017 23. 1. 2017

Přijímání žádostí 23. 1. – 24. 2. 
2017

Evidence přijatých žádostí a jejich formální kontrola 27. 2. – 3. 3. 
2017

Hodnocení žádostí Dotační komisí 6. 3. – 20. 3. 
2017

Schválení RMČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 28. 3. 2017
Uveřejnění výsledků, uzavírání smluv, 

výplata finančních prostředků duben 2017



HISTORIE

Ani jeden z  nich před sedma-
dvaceti lety nebyl na Alberto-
vě či Národní třídě. Vždyť šlo 
o  studentskou demonstraci 

a jim tehdy bylo už přes čtyřicet. Přesto 
se stali nejbližšími pozorovateli revo-
lučních událostí a  prvních hektických 
měsíců prezidentování Václava Havla. 
 Petr Jákl měl za sebou skvělou 
sportovní kariéru, v  roce 1972 se ja-
ko vůbec první český judista dostal na 
olympijské hry a  obsadil tam sedmé 
místo. Kromě toho lidé znali jeho tvář 
z  mnoha filmů jako Jáchyme, hoď ho 
do stroje!, Adéla ještě nevečeřela či Ať 
žijí duchové!, kde vystupoval jako kas-
kadér. 
 „V  pátek 17. listopadu 1989 jsem 
byl v Soulu s judistickou reprezentací. 
Když jsem se o  víkendu vrátil domů, 
našel jsem vzkaz od herce a  judisty 
z  našeho klubu USK Praha Tomáše 
Kargera,“ vzpomíná Jákl. Na vzkazu 
stálo, že ho čekají a  ptají se, zda má 
chuť „jít do toho s  Václavem Havlem 

a  Alexandrem Dubčekem“ a  stát se 
prvním bodyguardem nejslavnějšího 
disidenta. „Neváhal jsem. Po tom, aby 
to tu prasklo, jsem toužil mnoho let,“ ří-
ká Jákl. Havlovo jméno sice znal, ale ni-
kdy se s ním osobně neviděl. Teď před 
ním stál a v poklusu, jak odpovídalo té 
hektické atmosféře, sděloval, že ho má 
s dalšími na starost. A  že mu nebude 
v  ničem bránit, naopak se mu bude 
snažit pomoci. Od té doby se od Havla 
prakticky nehnul. 

JEŽIŠ, TO BUDE MALÉR
František Kollman, výtvarník a  držitel 
osmého danu jiu-jitsu a šestého danu 
v  judu, o  tvrdě potlačené listopadové 
demonstraci zpočátku ani nevěděl. 
Pracoval jako instruktor bojových spor-
tů v kulturním domě Gong v pražských 
Vysočanech, a  do toho ještě maloval. 
V neděli 19. listopadu jel do centra Pra-
hy prodat svůj obraz. Dole na Václav-
ském náměstí potkal své známé Johna 
Boka a  Jiřího Dienstbiera. „Jdeme do 

revoluce!“ volali na něj. „Tak jsem si jen 
řekl: Ježiš, to zase bude malér.“ Právě 
Bok za několik dní začal koordinovat 
ochranu lidí z  Občanského fóra (OF) 
a  Kollmana požádal, aby sehnal další 
známé sportovní „bojovníky“. 
 Kollman ochrance Občanského fóra 
šéfoval. Hlídal spolu s dalšími ve Spá-
lené ulici, ve Špalíčku, Špálově galerii 
a dalších místech, kde se představitelé 
hnutí scházeli. Většinu disidentů dob-
ře znal, na začátku 70. let dělal vyha-
zovače v  jazzovém klubu Reduta, kam 
chodil Dienstbier i  Havel. „V  Redutě 
se mnou byl i  pozdější politolog Zde-
něk Zbořil. Vybíralo se tam vstupné, já 
některé lidi – i Havla – pouštěl dovnitř 
zadarmo. Museli však odpovědět na 
otázku z  historie, kterou jsem vymys-
lel,“ smál se Kollman. 
 Zatímco ostatní chodili beze zbraní, 
on byl připraven rozehnat případné 
problémy s  mečem v  ruce – katanou. 
Tušil, že Státní bezpečnost místa, kde 
se vedení OF schází, filmuje. „Katanu 
jsem měl ve Špálově galerii, občas vy-
šel na ulici a máchal s ní. Byl jsem tro-
chu magor,“ líčí. 

HAVEL NA HRAD 
V polovině prosince začínalo být jasné, 
že Havel míří na Hrad. Budoucí prezi-
dent oba bratry Jáklovy oslovil s tím, že 
by byl rád, aby ho do sídla hlavy státu 
následovali. Odmítli. 
 „Řekli jsme, že to je skvělá nabídka, 
ale že jsme to dělali zadarmo a rádi, ale 
že se chceme vrátit. Havel byl naštvaný 
a pokoušel se nás několikrát přesvěd-
čit. Nechtěl, aby jeho ochranu převzali 
Husákovi muži,“ říká Petr Jákl. 
 Končící čtveřice jako omluvu posla-
la Havlovi Jáklův československý čest-
ný titul zasloužilého mistra sportu se 
vzkazem, že si ho váží a že mu děkují 
za všechno, co udělal. Jákl diplom od-
vezl k Havlům domů. „Václav ale nebyl 
doma. Předal jsem ho Olze a ta se má-
lem rozbrečela, prý to je první titul, co 
manžel dostal,“ vzpomíná. 
 Havlovu ochranu nově dostal na sta-
rost Kollman, který měl spolupracovat 
i s lidmi z páté správy StB – tedy ofici-
ální státní ochrankou. Na volbu prezi-
denta 29. ledna dohlíželo šest Kollma-
nových mužů a  šest nově vybraných 
osobních strážců. 

V judu, karate či jiu-jitsu patřili k nejlepším v tehdejším Čes-
koslovensku. Stali se z nich první bodyguardi Václava Havla 
a  lidí z Občanského fóra. Mezi ochrankáři byl tehdy i Úje-
zďák František Kollman. 

Havlova první ochranka  
spoléhala na hmaty a chvaty
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František Kollman (v bílé šále) při volbě Václava Havla prezidentem v prosinci 1989. 
Foto ČTK



Vilém Němec patří dnes mezi pozapomenuté spiso-
vatele a cestovatele, i když jeho dobrodružné knihy 
kdysi vycházel v desetitisícových nákladech. Proces-
toval celou východní Afriku i  řadu zemí Předního 

východu, doma v Praze ale hledal především klid na práci 
i odpočinek. Není bez zajímavosti, že před první světovou 
válkou pobýval na „letním bytě“, jak se dříve říkalo sezón-
ním pronájmům, také v Újezdě. Zmiňuje se o tom alespoň 
publikace Popis obcí školního okresu říčanského z  toku 
1938.
 Němec se narodil 18. května 1857 v Praze. Původním po-
voláním byl lékárník. Jeho první cesta do zahraničí vedla do 
Sofie, kde vedl lé-
kárnu vojenského 
lékaře Dr. Nádher-
ného. Po návratu 
studoval zoologii 
na Karlově univer-
zitě v Praze a arab-
štinu, aby získal od-
borné znalosti pro 
své další cestování. 
V letech 1886-1910 
uskutečnil řadu 
loveckých výprav 
do východní Afri-
ky a  Přední Asie. 
Studoval africkou 
přírodu a  sbí-
ral národopisné 
doklady o  životě 
obyvatel afrických 
pouští. Část jeho 
přírodovědeckých 

sbírek je dnes v Národním muzeu 
v Praze. Němec byl také plodným 
autorem dobrodružné literatury. 
Za všechny jmenujme knihy Mezi 
beduíny, V  moci pouště nebo Po 
stopách a na lovu lvů.
    Po návratu do vlasti žil Němec 
v  Benešově, ve vile nazvané „El 
Kahýra“, která byla plná loveckých 
trofejí. Vilém Němec zemřel v Pra-
ze před 75 lety -  23. února 1942. 

Blahoslav Hruška

S využitím knihy Otty Janky Příbě-
hy českých cestovatelů.

Dobrodruh na letním bytě

HISTORIE
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 „I  když to byli důstojníci StB, tak 
jsme je většinou znali z  juda nebo ka-
rate. Byli to profíci, kteří měli prostě za 
úkol chránit osobu – a profíkovi by mě-
lo být jedno, zda jde o Štrougala, nebo 
Havla,“ říká karatista Jiří Vrbský, jeden 
z šesti mužů z ochranky OF. 
 Ten si z okamžiku, kdy se psala his-
torie svobodného Československa, 
odnesl i  jeden překvapivý objev. „Ha-
vel chodil strašně rychle, přitom kouřil 
kvanta cigaret. Byl to fofr, museli jsme 
za ním běhat,“ směje se Vrbský. Čers-
tvě zvolený prezident si ho navíc spletl 
s estébákem. Jako jediný z Kollmanovy 
šestice si totiž na prezidentskou volbu 
vzal luxusní oblek... 

TADY TO OBSAZUJU
Samuraj, na kterého byl pasován v Ja-
ponsku Kollman, jako už tradičně do-
razil řádně ozbrojený. Na zádech měl 
vrhací nože. Problémem však bylo, jak 

se do Hradu vůbec dostat. Papír, že je 
bezpečnostní orgán OF, na příslušníky 
bezpečnosti u brány nezabral. Pomoh-
la až důrazná domluva a slova o tom, 
že teď „Hrad obsazuju já“. A na důkaz 
vážnosti svých slov zaparkoval drze 
svůj modrý vůz Ford Sierra přímo pod 
prezidentský balkon. 
 Nakonec byl Kollman první člověk 
na světě, kdo mohl Havlovi pogratulo-
vat ke zvolení hlavou státu. „Když sou-
druzi odvolili, byl zrovna Václav na zá-
chodě. Když vyšel, tak jsem mu řekl, že 
je prezidentem. Jen se usmál a vyrazili 
jsme spolu dolů do sálu.“ Pak se mu ov-
šem povedlo jedno diplomatické faux 
pas. Novému prezidentovi gratulovala 
řada lidí, mezi nimi i tehdejší americká 
velvyslankyně Shirley Templeová-Blac-
ková. „Václavovi předala kytici a  na 
závěr ho políbila. Byl jsem v ty okamži-
ky šťastný. Tak jsem jí dal pusu taky,“ 
směje se. 

 I  když byl Kollman Havlovým bo-
dyguardem jen několik týdnů, byl při-
praven pro něj zemřít. „Klidně bych 
do cesty kulce skočil. Pro Havla bych 
to udělal. Pro nikoho z dnešních poli-
tiků už ne.“
 Brzy však zjistil, že práce ochrán-
ce prezidenta není pro něj. Havel už 
navíc potřeboval opravdové profe-
sionály. „Nemohl bych malovat, po-
řád bych musel být s  prezidentem. 
A  já jsem kumštýř,“ říká. On, Vrbský 
i další však přece jen tuhle oblast ne-
opustili úplně – ještě několik let učili 
policisty nově svobodného Českoslo-
venska sebeobraně. 

Vojtěch Gibiš
Autor je redaktorem 

serveru lidovky.cz

Redakčně kráceno. 
Plné znění vyšlo  

na www.lidovky.cz. 

MASÁŽE
Přijďte relaxovat a ulevit si od bolesti 
svalů do masérského studia na adrese 

Račiněveská 2444, Praha 9,  
19016 - Újezd nad Lesy

Cena masáže 30 min od 250 KČ
NYNÍ AKCE - KAŽDÁ 6. MASÁŽ ZDARMA

VÍCE INFO NA TEL. 774 93 80 82
Budu se těšit Viktor Haluščeno

INZERCE
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KULTURA

Přijďte se podívat na výstavu senior-
ských prací do Újezdského muzea, která 
je zde otevřena do 15. 2. 2017. Výstava 
je uspořádána z  exponátů, kterými se 
místní senioři prezentovali v  5. roční-
ku soutěže na téma „Jsem senior a  žiji 
v Újezdě nad Lesy“. 
 Slavnostní otevření výstavy proběhlo 
v  pondělí 16. ledna 2017 od 17 hodin. 
Vernisáž zahájila paní Karla Jakob Če-
chová, starostka MČ Praha 21. Přivítala 
všechny přítomné a poděkovala soutě-
žícím seniorům za jejich aktivní přístup 
k životu a tvůrčí kreativitu. Ocenila jejich 
odvahu a  chuť podělit se s  ostatními 
o  výsledky své práce. Následovalo vy-
hlášení vítězů soutěže, kterým prováze-
la paní Jana Eibichová. První místo získal 
pan Vladimír Štěpánek za své tepané vý-
robky, druhé místo získal pan Ivan Birke 
za obrazy ve stylu romantismu a  třetí  
místo obsadila paní Věra Žůrková se 
svým obrazem „Zrcadlení“. Vítězné prá-
ce jsou zachyceny na fotografiích. 
 Všechny exponáty si zaslouží obdiv 
a ocenění. Vážíme si činorodosti, aktivi-
ty a odvahy všech seniorů, kteří se sou-
těže zúčastnili. Jako malé poděkování 
jsme obdarovali každého vystavovatele 
drobným dárečkem. Poté následovalo 
samotné otevření expozice, volná pro-
hlídka, občerstvení a přátelské diskuze.
 Závěrem bychom chtěli poděkovat 
paní Vladimíře Juřenové za instalaci vy-
stavovaných prací a členům Komise so-
ciální politiky a zdravotnictví za pomoc 
při organizaci vernisáže a vytvoření pří-
jemné atmosféry. Újezdské muzeum 
je otevřeno každou sobotu od 13-17 
hod.

Radka Lipanovičová, 
odbor sociálních věcí

Výzva občanům

Angličtina v DDM

Senioři vystavují 
v Újezdském muzeu

V roce 2014, ke 100. výročí zahájení I. světové války, uspořádalo naše 
Muzeum velkou výstavu, ke které připravilo i publikaci vydanou ÚMČ 
Praha 21 (viz přiložený obrázek). Publikace je již rozebraná a protože 
zájem o ni stále trvá, uvažuje naše radnice o novém dotisku. Obracíme 
se proto na naše občany i spolky, pokud mají doma ještě nějaké doku-
menty, písemnosti nebo fotografie, které souvisí s I. světovou válkou 
v naší obci nebo okolí, aby je zapůjčili Muzeu pro použití k plánované-
mu dotisku publikace. 
 Všechny doklady k I. světové válce můžete odevzdat spolu s vaším 
jménem, adresou  a telefonním, nebo e-mailovým kontaktem každou 
sobotu od 13. do 17. hodin v Muzeu. Všechny dokumenty budou po 
zpracování vráceny.

Muzejní rada

Level povstal z  popelu… a  tak se chci konečně 
v čase novoročním omluvit všem, kteří se na to-
mhle zázraku podíleli a podílí za to, že jsem ne-
věřil. A to jsem nebyl sám, ostatně někteří raději 
nevěří dodnes, ačkoliv už uplynulo více než půl 
roku bohaté, přepestré a bohumilé činnosti. My, 
kteří Dům dětí a mládeže (DDM) navštěvujeme, 
využíváme a hřejeme se na jeho úspěších, chce-
me tímto přípiskem nejen poděkovat, ale taky 
upozornit ostatní spoluobčany, že mnohojaká 
nabídka zdejších programů a akcí se zdaleka ne-
týká jen školáků a mládeže. Např. – naše 1. A tří-
da jazyku anglického (to „A“ píšu proto, že ote-
víráme týden jako první) je výhradně seniorská, 
na nás navazuje „Béčko seniór“, ve čtvrtek pak 
2x ti úplně nejmenší a chytřejší – stále je řeč jen 
o jazycích, potažmo tím i o naší laskavé, trpělivé 
paní učitelce Hance Arbonové. 
 Ale chválím všechny kolem a nezištně dáváme 
tímto typ i  pro vaše vyžití - stávající programy 
jsou přehledně k dispozici i ve Zpravodaji a pan 
Vojta Tyle, který má Újezdský DDM na svých pev-
ných mladých ramenou na starosti, by vás urči-
tě dokázal i s přáteli vyslechnout a nasměrovat 
třeba i k dalším tématům. Tak směle do toho - je 
to príma, snad se vážně ono letité prokletí a ne-
šťastné dědictví podařilo přemoci a Fénix vylétá, 
prospívá a slouží.  

 Petr Mach



V  souvislosti s  připravovanou 
únorovou vernisáží Františka 
Ringo Čecha v Café Galerii Ze-
lený Dům mě redakce Újezd-

ského zpravodaje požádala o rozhovor 
s autorem. Do Jíloviště, kde bydlí a má 
ateliér, mě Ringo Čech pozval na neděl-
ní ranní kávu.
 Nejsem reportér a  tak jsem samo-
zřejmě jela s trochou trémy. Ta ale na-
konec vůbec nebyla třeba.
 Dorazila jsem kousek před devátou 
hodinou a  pan Čech mě uvítal slovy: 
„Jedete akorát po mojí pracovní době.“ 
Vstává totiž běžně mezi třetí a čtvrtou 
hodinou ranní a jde malovat. Prý je na 
to největší klid. Nikdo ho totiž neruší …
kupodivu. Uvařil mi velký hrnek kávy 
a… telefon. 

Volala dcera, jestli platí oběd. Scházíme 
se pravidelně celá rodina na nedělní 
oběd. No, je nás tak kolem jedenácti. 
To mám rád.

Kolik máte dětí?
Děti mám dvě, ale ty jsou už starý, ty 
mě nepotřebují. Já se teď věnuju vnu-
kům. Mám jich pět.
 Dvě holky a tři kluky. Já je rozmazlu-
ju, jsem děda a tak můžu.

Zdědil některý z nich váš talent?
Mates. Ten je moc talentovanej. Na tu 
výstavu u vás vezmu jeden jeho obraz. 
Je to kluk neznámej,  ale lidi se u jeho 
obrazů zastavujou. A  to je dobrý. Ale 
teď jsem ho málem zabil. Přišel s  te-
továním na krku. Tak jsem mu koupil 
kuklu na lyže. Na tělo se nemaluje.

A jak jste se dostal k malování vy?
Jednou mi moje žena přivezla z Amste-
rodamu k  Vánocům celé malířské ná-
činí. Mě do té doby nikdy nic takovýho 
nenapadlo. Já byl muzikant. A protože 
to bylo v  době, kdy jsme spolu ještě 
nebydleli, tak jdu o půlnoci domů, ne-
su si v podpaží ten stojan a na Karlově 
mostě potkám Jana Zrzavého… takové 
vnuknutí… maluj.

Dětem se vaše obrazy líbí. Ty starší 
okamžitě zaznamenají podobnost 
s Ladovými obrázky…
Já mám Ladu rád. Moc dobře jsem se 
znal s Alenou Ladovou a mladý Vrána 
je můj kamarád. Já totiž neumím mra-
ky… tak tam dám kapličku, zříceninu, 
slunce na jednu stranu, podpis na dru-
hou a  už nemusím dělat ty mraky. Je 
to taková moje licence. No a děti jsou 
vnímavý. Líbí se jim to, jsou moderní. 
Vůbec mám rád umění… Schikanede-
ra, Zrzavého, Ladu. 

Jak často vystavujete?
Já moc často nevystavuju. Tak třikrát 
do roka. Já totiž nerad vystavuju. Obra-
zy jsou venku, otlučou se… a lidi už moc 
do galerií nechoděj. Raději si všechno 
prohlídnou na internetu a nemusej se 
ani zvednout z křesla. Ale ty co přijdou, 
ty maj právo to vidět.
 Výstavy musí být jako kino. Musí to 
tam být nacpaný, aby se bylo na co 
koukat. A  když si někdo koupí obraz, 
pozvu ho k sobě domů na kafe, popo-
vídáme si, vyfotíme se s  tím obrazem 
a  seznámíme se. Když mu mám viset 
v obýváku, tak ať o sobě něco víme, ne? 

Pane Čechu, jste muzikant, scénári-
sta, skladatel, spisovatel, založil jste 
Prozatímní divadlo Františka Ringo 
Čecha…
No jo, moje maminka vždycky říkala: 
devatero řemesel, desátá bída (smích). 
Divadlo je skoro čtyřicet let a třicet pět 
let máme vyprodáno na Dívčí válku. 
Kdybych věděl čím je to tak úspěšný tak 
napíšu druhý díl. Ale já to nevím a víte 
jak dopadají druhé díly (další smích).

Dostal jste státní vyznamenání…
Tak to byl největší umělecký zážitek 
v  mým životě. Jsem v  úžasné společ-
nosti. Jsem tam s  Neckářem, Nedvě-
dem, Šporclem, Láďou Štaidlem. Každý 
prezident a já bych to dělal taky, dává 
vyznamenání lidem, který má rád. Dělá 
to Miloš, dělal to Klaus i Havel… Je to 
normální. A  vyznamenání se neodmí-
tá.
 Ani od prezidenta  ani od primátor-
ky. To vyznamenání nereprezentuje 
toho člověka co ho dává, ten je pouze 
pověřen. Vyznamenání představuje 
životní dráhu, dílo, práci co je za vám. 
Já jim nedávám velkej význam, ale neo-
mítám je. Vážím si toho.
 A  víte co? Připomeňte mi to před 
vernisáží. Připnu si to vyznamenání, 
třeba někoho naštvu. 

A  zase spousta smíchu Vypnula jsem 
diktafon, dopila kávu, prohlédla pár 
rozmalovaných obrazů a  vybrala ty 
hotové na výstavu. Máte se na co tě-
šit, to slibuji. Když jsem si po cestě do-
mů pustila záznam z diktafonu, marně 
jsem přemýšlela o  mé počáteční tré-
mě. Ta totiž vůbec nebyla na místě.

Martina Schiffmannová,
kurátorka výstavy

Výstavy musí být jako kino
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KULTURA

V roce 2015 dostal František Ringo Čech 
vyznamenání od prezidenta Miloše Ze-
mana. „Jsem v úžasné společnosti,“ říká 
k tomu. Foto KPR

Národní klasika v Ringově podání. Obraz 
nazvaný prostě – Babička. 

František Ringo Čech
Narodil se 9. července 1943.

Vyučil se televizním opravářem, 
začínal jako bubeník (odtud 

i přezdívka Ringo, podle Ringo 
Starra z Beatles), hrál mimo jiné 

v Olympicu a Divadle Semafor. Od 
bicích později přešel ke skládání 
textů a moderování, v televizi se 
prosadil i jako „bavič“. Založil Če-
chovo prozatímní divadlo, v němž 
je režisérem, autorem i hercem. 
Prosadil se také jako malíř zá-

měrně pracující naivním stylem. 
V letech 1996-98 byl poslancem 

za ČSSD. Má syna a dceru.
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Venku je zasněžená zima, zachumláni Újezdští klou-
žou ulicemi, a pokud se zrovna netěší na hory, vyhlí-
žejí sluníčko. Marně! Mám radu, dámy a páni, zajdě-
te do Galerie – obrázky Mistra Ivany Kotýnkové vám 
dodají slunce i naději, že sníh sice vydrží do jara, ale 
jaro začne zítra. V Zeleném domě už voní luční kvítí, 
lekníny tu rozkvétají, moře je teplé a vlídné, hospůd-
ky na pobřeží zrychlují krev. A když si vzpomenete 
na ten nový obrázek, co teď visí u vás nad postelí, 
budete se těšit mezi milované, kteří vám dodali od-
vahu a koupili jste si ho - pro radost, pohlazení i kr-
vetvorbu. 
 Jak jinak popsat výstavu, která vás nečekaným 
kouzlem přijala za své a vy se usmíváte, obrázky jsou 
známé, poddajné a hřejí, jako to zmiňované pohlaze-
ní. 
 Osobní styk je samozřejmě nenahraditelný, tak 
zkuste pro začátek vzít jen lehce za dveře, otevřít… 
paní malířku najdete v zadním pokojíku, nemůžete 
se mýlit, je to ONA, je jako to její umění, je v  těch 
loukách, leknínech, Slunci, v  kráse – tam ji uvidíte, 
i kdyby tam zrovna nebyla.
 Tentokráte byl o vernisáži i tanec! Hrála prý kape-
la přátel, co uváděli vernisáž, hlasitě se hovořilo, vo-
něly kytky, rozkvétaly lekníny …atd. Radost je mocná 
čarodějka, lidé se stávají Lidmi zase jen skrz Člověky 
– ty radostné, přející, nebo zklamané, nebo i nepře-
jící. A kolem čas plyne a něco už se nevrátí. Tak do 
toho! 
 A teď zase z jiného soudku: 15. února od 17 ho-
din bude v Galerii už čtvrtá vernisáž: výstavu si na 
ní osobně uvede peprný humorista František Ringo 
Čech a to bude teprve mazec, nával, horko a chicho-
tání, až plaché kumšty raději utečou! 
 Tak přijďte včas. Zasmát se a podívat, osobní zku-
šenost je věru nezastupitelná, snad se tam všichni 
v dobré víře vmáčkneme a srovnáme.  A jak už tak 
obyčejně končívávám: přijďte a uvidíte sami.      
 Petr Mach

V Zeleném 
domě už voní kvítí

Všude dobře, doma nejlépe
Žáci 4. tříd Masarykovy ZŠ připravili pro veřejnost výstavu „Všu-
de dobře, v  Česku nejlépe“, která je završením vlastivědného 
projektu o České republice. Díky výtvarným pracím bude mož-
né „procestovat“ Česko křížem krážem od 22. 2. do 1. 4. 2017 
v Újezdském muzeu. Nenechte si ujít originální zážitek!

4. třídy Masarykovy ZŠ
zvou na vernisáž výstavy do Újezdského muzea

22. 2. 2017 od 17 hodin

  
  

    

 
 

 
Dovolujeme si vás pozvat na mimořádnou přednášku 
konanou     23.02.2017, od 17:00 hod. 
 
Přednáška na téma 
„Užité umění Velkomoravské říše“ 
doprovázená fotodokumentací a 
prohlídkou kopií nálezů šperků 
z doby před více než tisící lety… 
vstupné 50 Kč – rezervace nutná 

Café galerie „Zelený dům“ 

Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 
Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – So 14,00 – 18,00 



OD ZÁPADU NA VÝCHOD

Dalším podnikem na naší ces-
tě za restauračními a  stravo-
vacími zařízeními v  Újezdě je 

tradiční restaurace Alma. Otevřela 
v lednu 1994 a za krátkou dobu tedy 
oslaví čtvrt století svých služeb pro 
obyvatele Újezdu nad Lesy a  jeho 
okolí. Restaurace byla vybudována 
přístavbou k  rodinnému domu Sat-
ranových a „rodinnou“ restaurací zů-
stává dodnes. 
 Stavební úpravy, inovační práce 
a  rozšíření proběhly v  letech 2006 – 
2007, kdy bylo podstatně vylepšeno 
zázemí, hygienické zařízení a vydělen 
salonek. Úplnou rekonstrukcí prošla 
i kuchyně, a to v roce 2008. Progrese 
a zlepšování podmínek pro klienty je 
tedy v restauraci Alma standard.
 K  této restauraci mám i  osobní 
vztah, od roku 2000 jsme zde každo-
ročně slavili narozeniny našeho syna, 
byl to takový rituál. Paní Ilona Satra-
nová obcházela restauraci a  vedla 
zábavu s hosty, mně říkala kvůli mé-
mu zájmu o  rockovou hudbu „můj 
rocker“. To se mi líbilo, byly to prima 
časy. 
 Znám se i  s  Ing. Marianem Satra-
nem, synem paní Ilony a pokračovate-
lem tradice. Pan Marian má vynikající 
odborné předpoklady. Je absolvent 
Vysoké školy hotelové, kterou zakon-
čil státní zkouškou a získal titul inžený-
ra, 2 roky studoval gastronomii v Aus-
trálii (zahájil tam svoji slavnou kariéru 
např. Zdeněk Pohlreich) a absolvoval 
tamtéž i  gastronomickou a  restau-
ratérskou praxi. Provozního ředitele 
dělal Marian také v New Yorku, v sou-
kromém golfovém klubu, a to v letech 
2004 – 2006. Já se s panem Marianem 
pracovně několikrát sešel i  v  Praze, 
kde pracoval celkem šest let jako pro-
vozní manažer ve špičkových hote-
lech Savoy a King´s Court.
 S Marianem a Ilonou Satranovými 
jsem si sedl v  jejich restauraci a po-
vídali jsme si o  současném provozu 
a  plánech do budoucna. „Chceme 
dále restauraci provozovat, ale vede-
ní už musí cele převzít Marian“, říká 
paní Ilona. „Ano, tak jsme to napláno-
vali, a chci využít to, co jsem se nau-
čil doma i v zahraničí, na volné noze 
i u velkých zaměstnavatelů“, tvrdí pan 
Marian a  pokračuje: „Restaurace je 
od letoška nekuřácká, v plánu máme 
obnovu interiéru. Chceme klást větší 
důraz na rustikální „farmářský“ styl. 
Udržujeme mezinárodní charakter 
kuchyně, to ano, ale přece jen, chce-

me se více soustředit na českou ku-
chyni,  třeba i méně tradiční. A  také 
výčep piv z menších českých pivovarů 
a  moravská vína od soukromých vi-
nařů. Dnes vaříme většinou večeře, 
cca 30 – 40 jídel za večer. To bychom 
chtěli zvýšit, i když konkurence zde od 
90. let minulého století dost vzrostla.“ 
 „Co elektronické hlášení tržeb, co 
EET?“ ptám se. Paní Ilona si s novou 
technikou tolik nerozumí a  nejvíce 
stále věří tužce a papíru. Ale pan Ma-
rian říká: „V dnešní době to považuji 
za standard. Daně si stát hlídá. Nejde 
o  princip. Jde spíš o  to, jakou cestu 
zvolí. Ale pro nás je to jen jedna z po-
vinností, které se vyskytnou na cestě, 
a které prostě splníme. Ale náš hlavní 
cíl je jiný a  směřuje na zákazníka – 
příjemné prostředí, kvalitní suroviny, 
dobré zpracování. Zelenina z trhu od 
vyzkoušených prodejců, maso přímo 
od řezníka, o dodávkách nápojů jed-
náme přímo s  vinnými sklepy nebo 
pivovary. I dodavatelé mají dnes zá-
jem přebít konkurenci. A  tento tlak 
na trhu platí pro nás, jako dodavatele 
jídla pro strávníky i  jako odběratele 
surovin do kuchyně.  Na to se teď 
soustředíme a to ostatní musíme ak-
ceptovat a do naší práce zapracovat 
tak, aby návštěvník na provozu re-
staurace nic nepoznal.“ 
 Připomínám kulinářské týdny 
a pan Marian pokračuje: „Ano, mexic-
ký, italský nebo zase rybí, tedy podle 
krajových nebo národních kuchyní 

nebo podle druhů jídla, či surovin, 
z nichž je vaříme. Příprava celé akce 
trvající obvykle měsíc, vyžaduje dost 
úsilí. Musíme sehnat dodavatele me-
xického piva nebo italského vína, za-
jistit autentickou hudbu a  podobně. 
Ale je to zajímavé pro návštěvníky, 
lidé jsou zvědaví a budeme v tom po-
kračovat. Máme již svůj plán.“ 
 Další možností, kterou Alma na-
bízí, jsou společenské a  rodinné ak-
ce a oslavy. Náš tu syn s námi slavil 
narozeniny od klukovských let až té-
měř po dospělost a  mohu potvrdit, 
že jsme vždy měli stejný (tedy „náš“) 
stůl, stejný servis a  vysokou pozor-
nost podniku. 
 Alma tedy dále zůstává jedním 
z  tradičních pilířů občerstvení míst-
ních i  poutníků a  má další plány na 
rozvoj, osvěžení a probarvení gastro-
nomického podnikání!

Pavel Moudrý,
člen redakční rady
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Restaurace Alma
Starokolínská 345, Újezd nad Lesy

www.almarestaurace.cz
tel.: 281 972 317
Otevírací doba:

Út – Čt 17,00 – 23,00
Pá – So 17,00 – 24,00

Ne – Po  Zavřeno
Wi-fi zdarma: ANO

Kouření: nekuřácký podnik

Restaurace v rodinném duchu
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LISTÁRNA

Listárna
KLÁNOVICKÝ LES – ABSOLUTNÍ IDYLKA?

Ve Zpravodaji č. 1/2017 vyšel článek Těžba v  Kláno-
vickém lese, kde se celá věc líčí jako naprostá idylka. 
K  vlastní těžbě by bylo možno leccos namítat. Např. 

proč se těží zásadně holosečemi nebo jak to, že se těží nejví-
ce stromy věku 101 až 120 let, když prosté oko na vytěžených 
hromadách vidí nemalý podíl kmenů s malým průměrem.
 Co ale vyvolalo můj hořký úsměv, je konstatování, že „na 
opravu rozježděných a rozbahněných cest čekáme až do ja-
ra“! Kdo do lesa skutečně chodí, vidí, jaký je neměnný stav 
např. čtyř cest v severojižním směru spojujících ul. Hodkov-
skou a lesní silničku od nádraží Klánovice k Úvalům. Jsem re-
lativní „náplava“ – bydlíme v Újezdě „teprve“ 19 let. Nicméně 

za tu dobu jsem neshledal, že by výše uvedené rozježděné 
cesty po holosečích někdo spravil ani za mnoho let. Nebylo 
by to náročné – spravit alespoň snížená místa, kde se hro-
madí voda.
 Nebylo by dobré kromě problémů s parkováním zamyslet 
se nad tím, jestli by nešlo spravit spojovací cesty mezi Újez-
dem a lesní silničkou tak, aby bylo možno se slušně dostat 
po této silničce na zastávku Klánovice i na kole? Jízda po silni-
ci do Klánovic je hazardem na úrovni ruské rulety a souběž-
ný chodníček je ve značné části bídný. Jinde se staví spousta 
cyklostezek, leckdy i nesmyslně. Tady by se relativně malým 
zásahem udělalo pro cyklisty hodně. Za spolek Újezd nad 
Lesy: krajina pro život

Ing. Marcel Marek

PROBLÉM SOUŽITÍ OBČANŮ 
A KYNOLOGŮ

J. Lameš byl přítomen na setkání „ku-
latý stůl“, ale po přečtení jeho článku 
v Magazínu OKO mám dojem, že se 
jedná jen o výsměch a urážku míst-

ních obyvatel a cílený i osobní útok na 
p. Jeníčka. Např. narážka na J. Jeníčka, 
že koupil dům v oblasti kde je cvičiště, 
nám, občanům, kteří tu žijí víc než 29 
let, připadá nesmyslná, bezpředmětná 
a problém neřešící. Naše rodina zde ži-
je již od roku 1962. Cvičiště bylo zřízeno 
až v roce 1985. Na cvičiště si obyvatelé 

ulic Dubinská a Rohozecká stěžují již od 
jeho vzniku. To co se děje v posledních 
cca 6 letech (hlavně v letních měsících) 
je už opravdu neúnosné. Setkání „ku-
latý stůl“ jsem byla přítomna. Bohužel 
vystupování a reakce členů ZKO na mě 
působila spíše jako posměšky a urážky 
p. Jeníčka a k řešení problému se téměř 
nedostala řeč. Dle členek Základní ky-
nologické organizace (ZKO) není mož-
né zavést pevný cvičební řád, protože 
každý výcvik kromě úterní obrany a so-
botní školky je výjimka a  mimořádná 
akce a my jako občané máme být k to-

muto ohleduplní. Takže provoz cvičiště 
je každý den bez jakéhokoliv časového 
omezení. Výcvik je kolikrát doprovázen 
hysterickým řevem a výstřely. V někte-
rých dnech je na cvičišti provoz až do 
pozdních nočních hodin cca až do 23 
hodin. Bylo by dobré, kdyby byl provoz 
ZKO ohraničen provozní dobou, která 
by se opravdu dodržovala a k roztříště-
ní a  pohlcení hluku by také pomohlo 
vysázení keřů od okolí hráze, místo ze-
leně, která se vykácela při rekonstrukci 
rybníka.

rodina Minaříkova

KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ

Před zhruba třiceti lety se začal 
u rybníka proti Dubinské ul. zřizo-
vat tzv. „cvičák“. Tehdy tady stály 

4 domy. Dál byla jenom pole. Přes naše 
námitky proti cvičišti s námi nikdo ne-
diskutoval. Nikdo nebral v úvahu, že už 
v  době výstavby rybníka (r. 1920) pře-
mýšleli radní jinak. Zřídili tady místo pro 
koupání a odpočinek. Nechali tu posta-
vit kabiny na převlékání, toalety, lavičky, 
sprchy, cestičky se sypaly pískem. 
 Přišel jiný systém, jiní lidé. Vznikl 
„cvičák“. Pod hlavičkou Svazarmu se 
tady vystřídalo mnoho majitelů psů. 

Od začátku jsme s  nimi vedli polemi-
ky o  zklidnění výcviku a  zmírnění je-
ho hlučnosti, která sílila. Z  tehdejšího 
MNV tady byli několikrát na kontrole. 
Naše stížnosti odbývali tím, že „neshle-
dali nic závadného“. Zlí jazykové tvrdili, 
že tady soudruzi kontrolovali zrovna 
v době, kdy „cvičák“ provoz utlumil. 
 Přišla revoluce. „Cvičák“ provozují 
stejní lidé pod jinou hlavičkou. Opakují 
argumenty jako před třiceti lety. Např.: 
„Psi štěkají proto, že jsou psi“. Každý 
jistě pochopí, že je rozdíl, když štěká 
pes kdesi za vrátky a množina psů na 
a kolem „cvičáku“.

 Pole kolem rybníka se zastavěla, 
vznikly celé ulice. Provoz a  hlučnost 
„cvičáku“ se zmnohonásobily. Hladi-
na rybníka přenáší  dění do zahrad 
a  i  místností v  domech Jeden z  názo-
rů zástupce „psí rodiny“ z  posledního 
setkání - „Neměli jste tady stavět, když 
jste viděli, že je tady cvičák“- mě vydě-
sil. Myslí to vážně? V případě že ano, co 
tu dělají? Moji prarodiče tady začali by-
dlet 50 let před cvičištěm. Proč neřekli 
tehdy mudrcové, když se měl „cvičák“ 
budovat: „Nebudeme to tu dělat. Vždyť 
tady bydlí lidi“.

Viktor Walter

ZACHOVÁNÍ 
KLÁNOVICKÉHO LESA

V  minulém Újezdském zpravodaji 
mě zaujal materiál ke Klánovic-
kému lesu. Mám k němu několik 

připomínek. Pro zachování funkce lesa 
by dle odborníků stačila i menší těžba, 
což ani při nejlepší vůli neovlivní míst-
ní revírník, to je řízeno hospodářským 
plánem. V  této souvislosti je zajímavá 
i  informace, že na tomto hospodář-
ském plánu se podílelo vedení obce, 
kdy starostou byl v  době schvalování 

Pavel Roušar z  Újezdského STROMu/
Otevřeného Újezda.
 Ve světě je již běžně uplatňována 
těžba výběrným způsobem, nikoli ploš-
ným kácením (holoseč) jako se to děje 
zde. Výtěžnost je tím samozřejmě men-
ší, ale neměl by mít náš les funkci spíše 
rekreační než hospodářskou? Tzv. bez-
pasečný způsob hospodaření je nejen 
přírodě bližší, ale les je pak i odolnější 
vůči kalamitám různého druhu. Nejde 
jen o  to, že se pokácí i  stromy, které 
by zdaleka ještě nebylo nutné kácet, 

ale vznikají poté rozsáhlé plochy ne-
průchodného mlází, ve kterém se i na 
kraji lesa drží divočáci. Vycházka lesem 
čerstvě rozrytým prasaty se tak stává 
téměř adrenalinovým zážitkem. Není 
problém setkat se s  divočákem i  na 
kraji lesa, např. v Hodkovské. Bohužel 
k tomu přispívá i vyvážení rostlinného 
odpadu do lesa.
 A ještě doplnění - Klánovický les ne-
leží jen na území Prahy, ale i Středočes-
kého kraje.

Jitka Carbolová
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SLOUPKY

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo vi-
zualizaci projektu přeložky I/12 ozna-
čované místně jako obchvat. Obava 
z přerušení komunikace s oblastí „za 
obchvatem“ plynoucí z  přechozích 
podkladů se rozptýlila. Okrašlovací 
spolek Újezdský STROM, který dle 
bodu 11 svých stanov podporuje 
rozvoj občanské společnosti a v roce 
2010 podpořil sestavení kandidát-
ky nezávislých aktivních občanů za 
Otevřený Újezd, se již dlouho snaží 
na nejrůznějších fórech prezentovat 
potřebu zachovat některá významná 
propojení. Zpracoval studii s  hod-

nocením stavbou dotčených „neau-
tomobilových“ vazeb s  ohledem na 
funkci, regionální systém vycházko-
vých a  cyklistických tras, pohyb ko-
ní a  turistickou značku. Na Komisi 
životního prostředí jsme za STROM 
problematiku předkládali do konce 
roku 2014 (než jsme byli radnicí ANO 
2011 z komise vyloučeni). Dle vizua-
lizace jsou tyto vazby respektovány. 
Stavba jde v mnoha místech v zářezu 
dále snižujícím hluk a  estetický do-
pad. To vše je dobrá zpráva a důkaz, 
že zodpovědný přístup investora 
a projektantů nese ovoce v podobě 

návrhu kvalitní stavby, která má tak 
šanci na úspěšné schválení.
 Více na internetu v  „Otevřených 
novinách“. O stavbě komunikuji také 
Úvaly. Koloděje připravují cyklostez-
ku překlenující stavbu a ústící k nám 
za centrem Blatov.
 Na závěr bych rád poděkoval ve-
dení městské části, že se odhodlalo 
k  řešení distribuce ÚZ místo neko-
nečného planého naříkání minulého 
tajemníka. Zpravodaj do mé schrán-
ky tentokrát spolehlivě dorazil. Uvi-
díme, jak se nová distribuce osvědčí 
dlouhodobě.

Milí spoluobčané. Minulý víkend 
(sloupek píši 14. 1.) jsem studoval 
návrh Plánu rozvoje městského 
zdraví v  MČ Praha 21. Je to první 
ucelený dokument věnovaný zdraví 
v  naší městské části. Zveřejněn byl  
9. 1. 2017 a  do konce ledna může 
každý z vás tento návrh připomínko-
vat. Spolu s autorem plánu zapracu-
jeme podnětné připomínky. Doku-
ment obsahuje mnoho pozitivních 
věcí, které zajistily už předchozí poli-
tické reprezentace a ÚMČ Praha 21. 
 Ukazuje, že Újezd nad Lesy je dob-
ré místo k životu, poskytuje rozma-

nité možnosti sportování a pokrývá 
i většinu zdravotní péče. Dokument 
zároveň pojmenovává úkoly do bu-
doucna. Určitě se nepodaří v tomto 
volebním období vše zlepšit, realizo-
vat a napravit, proto bude mít doku-
ment přesah do dalšího volebního 
období. Bude veřejně přístupný. 
Široká diskuze by měla běžet vždy 
i před realizací jednotlivých opatře-
ní.  Jen doufám, že se jako mnoho ji-
ných debat nezvrhne z věcné roviny 
do našeho újezdského bezmyšlen-
kovitého politikaření a  pletichaření. 
Tento článek bohužel vyjde až po 

ukončení možnosti podávat  připo-
mínky k tomuto materiálu. Ale i pak 
přivítám každý podnět a dobrý ná-
pad, který by mohl zlepšit podmín-
ky pro zdravý život v naší městské 
části. Já tady žiji se svojí rodinou vel-
mi rád, a tak doufám, že i vy ostatní 
máte náš Újezd rádi a záleží vám na 
jeho budoucnosti. Na závěr nejen 
pro naše místní šťouraly dodávám, 
že plán zaplatil grant z magistrátu, 
který jsme dostali na Týden zdraví 
a  zpracovala ho profesionální fir-
ma, jež byla vybrána ve veřejné vý-
zvě. 

Před Vánoci jsem byl na jednání 
ohledně plánované výstavby cyk-
lostezky do Koloděj, tzv. Blatovské 
aleje, která bude navazovat na ulici 
Oplanskou.  Dobrou zprávou je, že 
v projektu budoucího „obchvatu” je 
s cyklostezkou počítáno a bude po-

stavena nezávisle na jeho stavbě. 
Je tedy velká šance, že cyklostezka 
bude dokončena během dvou let. 
Povrch bude vhodný i  pro inline 
bruslení.
 Na webových stránkách úřadu ne-
bo Otevřených novin se také můžete 

podívat na vizualizaci „obchvatu” čili 
budoucí přeložky I/12. Dnes přírod-
ní oblast mezi Újezdem a Koloděje-
mi se výrazně promění. Na druhou 
stranu to bude příležitost využít ně-
kterých obslužných cest kolem této 
dopravní stavby i  ke sportování či 

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. (Svobodní)

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Místnímu úřadu, občansko-správnímu odboru, Svazu posti-
žených civilizačními chorobami, Klubu aktivních seniorů, 
zástupcům Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy za písemná 

a osobní přání i za dary k mým 85. narozeninám upřímně a z celého 
srdce děkuji.

Jitka Dvornikovová, újezdská rodačka

Rádi bychom poděkovali občansko-
správnímu odboru za dárkové balíčky 
a  blahopřání k  našim narozeninám. 

Děkujeme. 

Jiřina a Ladislav Vopěnkovi
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1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská  800 - 820

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická  830 - 850

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká  900 - 920

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

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická  1000 - 1020

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická  1030 - 1050

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská  1100 - 1120

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská  1130 - 1150

Kam s odpadem

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
11. února -  Církvická x Ochozská 

Holšická x Sudějovická

25. února -  Čenovická x Pilovská 
Lomecká x Zaříčanská

11. března -  Toušická (u spořitelny) 
Rohožnická (u prodejny Albert)

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

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

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD) ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

Je za námi další zastupitelstvo. Charakterizovat lze jed-
noduše: koalice s opozicí vymetla způsobem, který jsme 
ještě nezažili.
 Do programu jsme chtěli prosadit body k  řešení, 
diskuzi a také jsme navrhli bod na odvolání P. Roušara 
z funkce místostarosty. Důvodem je jeho nekompetent-
nost v oblasti územního rozvoje, dále netransparentní 
nakládání s  majetkem MČ, nehospodárné využívání 
prostředků MČ v  oblasti strategického plánování, de-
stabilizace úřadu a  zastavení projednávání P+R v  Klá-
novicích. Chtěli jsme s ním vést diskuzi o jeho počínání 
ve funkci. Jeho gesce vykazují tristní výsledky.  Do pro-
gramu neprošly ani další body jako informace k  P+R 
v Klánovicích a k plánovanému prodeji bytů. Otevřenost 
a  transparentnost se z  vlády v  Újezdě úplně vypařila. 

Místostarosta Roušar předložil zastupitelstvu dva doku-
menty z  oblasti strategického plánování - audit udrži-
telného rozvoje a akční plán na r. 2017-2018. Ani jeden 
z  dokumentů nebyl uveřejněn jako příloha usnesení 
rady. Proč? P. Roušar neví. Akční plán má být klíčovým 
dokumentem zpracovaným strategickým týmem. Je to 
ale jen tabulka, která připomíná opsaný program rady. 
Akční plán není v  souladu ani s navrženým a dnes již 
schváleným rozpočtem naší MČ na r. 2017. Strategický 
tým nemáme. Tabulka obsahuje i věci, které jsou dávno 
vyřešené. Na strategické plánování je P. Roušar odbor-
ník, ale předkládá nám paskvily. 
 Zastupitelstva i v roce 2017 budou od 16 hodin, po-
sunu času na 17. hodinu se třeba konečně dočkáme 
v dalším volebním období.

Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

rekreaci. Cyklostezka do Koloděj mů-
že být první vlaštovkou nového okolí 
Újezda.
 Podle kolegů z  ANO vymetl Ote-
vřený Újezd s opozicí a vládne Újez-
du arogantní zelenou rukou. Prý nám 

vládne zelená arogance a demagogie 
s  nepochopitelnou podporou ostat-
ních koaličních zastupitelů. Zastupi-
telé ANO se prý snaží být konstruktiv-
ní opozicí, ale je jim v tom bráněno. 
Tolik z webu ANO. 

 Mohlo by nás těšit, že nás, tři za-
stupitele Otevřeného Újezda, opozič-
ní kolegové vyznamenali tak vysokým 
stupněm důležitosti :-) Možná ale jen 
vidí rudě a co jiného zvolit jako tera-
pii, než psát o uklidňující zelené? 

Praha 21 - trasa A

Sobota 4. března Občané (fyzické osoby s  trvalým pobytem na území hl. m. 
Prahy) mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA ode-
vzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, 
zahradní chemie, mazací oleje a  tuky, ředidla a  barvy, léky 
a  teploměry, kyseliny a  hydroxidy, lepidla a  pryskyřice, de-
tergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy 
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování 
plísní), zářivky a výbojky. 
 Martin Švejnoha, OŽPD
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Zdarma lze odevzdat: objemný odpad (nábytek, zařízení do-
mácnosti atd.), elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, 
počítače, videa atd.), kovový, dřevěný odpad, odpad z údržby 
zeleně, stavební odpad z bytových úprav (do 1 m³ zdarma, pa-
pír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně lednic. Za úhradu 
- pneumatiky 25 Kč za kus.

TLUMÍCÍ NÁDOBY NA SKLO NEPOŘÁDEK OKOLO KONTEJNERŮ

SBĚRNÝ DVŮR V BĚCHOVICÍCH

Požádali jsme o  zařazení 9 kusů tlumících nádob na 
sklo na vybraná stanoviště tříděného odpadu, o  jejich 
umístění vás budeme informovat, jakmile obdržíme 
informace od firmy Pražské služby a.s. Kontejnery byly 
naplánovány k výměně na následující stanoviště:
 Oplanská/Domanovická, Hulická/Soběšínská, Žíšov-
ská 1627, Lstibořská, Hořejšího/Šlitrova, Hrádková/Su-
dějovická, Malešovská 1651, Dobrovická 524, Luníkov-
ská 2432
 Martin Švejnoha, OŽPD

Stále při kontrolách narážíme na odpad odložený mimo 
stanoviště tříděného odpadu. Úklid provádí 3x týdně četa 
Pražských služeb, avšak ta je povinna uklízet jen odpad, 
který se vyskytuje na stanovišti. Zároveň musí jít o odpad, 
který na stanoviště patří. Například velké skleněné lahve, 
které se nevejdou do vyhazovacího otvoru, služba odklidí. 
Ostatní druhy odpadů nikoliv – ty zde zůstávají. Jiné druhy 
odpadu, než patří do kontejnerů, můžete odevzdávat do 
sběrného dvora v  Běchovicích, případně nebezpečný od-
pad můžete předat mobilnímu svozu.

Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/
Praha 9 – Běchovice, 
tel: 602 202 191  
Zimní provozní doba: 
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod
So 8:30 – 15:00 hod

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vaše časté dotazy kam volat když ...? 
(nesvítí lampa veřejného osvětlení, neteče voda nebo 

„nejde“ elektřina) jsme si dovolili sepsat seznam nejdůle-
žitějších telefonních čísel s instrukcemi, které jednotlivým 
správcům dané sítě ulehčí identifikaci problému a jeho 
následné odstranění.

Havárie veřejného osvětlení – 800 101 109
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  popř. číslo stožáru veřejného osvětlení
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého 

voláte

Havárie dodávek vody  a kanalizace – 840 111 112
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého 

voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstra-
ňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní 
instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

Havárie dodávek plynu – 1239
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého 

voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstra-
ňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní 
instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

Havárie dodávek elektřiny – 1236
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu,  

ze kterého voláte

Co byste měli vědět, než zavoláte na poruchovou linku?
Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte 
najít místo závady. Nemáte-li nablízku odborníka, můžete 
využít náš stručný návod. Vezměte prosím na vědomí, že 
pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích 
distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
elektroinstalační firmy. 

Zkontrolujte prosím:
  stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je 

v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
  zda máte funkční elektroměr, máte-li k digitální elektro-

měr, na displeji musí být zobrazena digitální čísla
  zda nemá stejnou poruchu i sousední byt, případně sou-

sední objekt
Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, doporu-
čujeme Vám kontaktovat poruchovou linku až po 20 až 30 
minutách. Po této době budeme schopni o dané poruše 
poskytnout více informací.

Havárie dodávek tepla – 266 751 111
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého 

voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstra-
ňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní 
instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

Hlášení havárií na inženýrských sítích
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerceINZERCE
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Upozorňujeme majitele nemovitostí, které při-
léhají k  hlavní silnici Starokolínská, že dne 4. 1. 
2017 byl vydán kolaudační souhlas na dešťovou 
kanalizaci v  úseku od autobusové zastávky Bla-
tov směrem z centra Prahy přes ulice Onšovec-
kou a  Ochozskou směrem k  Běchovickému po-
toku (v  celkové délce 365,59 m). Pokud budou 
chtít dešťové svody ze svých nemovitostí napojit 
do této dešťové kanalizace, mohou se obrátit na 
ÚMČ Praha 21 Odbor životního prostředí a  do-
pravy – vodoprávní úřad (kancelář č. 7 v  1. pa-
tře), kde je k  dispozici projektová dokumentace 
skutečného provedení této dešťové kanalizace. 
S podrobnostmi, které se týkají udělení územní-
ho souhlasu na dešťovou přípojku k nemovitosti, 
se obracejte na Odbor stavební úřad ÚMČ Praha 
21. Stávající trativod bude zrušen.

Ing. Jana Gurovičová, OŽPD

V minulém čísle psal ÚZ o Klánovickém lese a zmínil i to, že Lesy ČR 
čekají s opravami rozrytých cest od těžké techniky na jaro. Pan Mar-
cel Marek redakci zaslal fotografii jednoho úseku lesní cesty, z níž 
je patrné, že se rekonstrukce loni nedočkala. K tématu cest, stezek 
a pěšin – nejen těch lesních – se ÚZ vrátí v některém z dalších čísel. 

POZOR NA KONTROLU KOTLŮ

ROČNÍ HLÁŠENÍ ODPADŮ

ZKOLAUDOVANÁ DEŠŤOVÁ 
KANALIZACE NA HLAVNÍ

Novela zákona o ochraně ovzduší (č.369/2016Sb.) zavádí 
nově povinnost provozovatelům spalovacích zdrojů v do-
mácnostech a rekreačních objektech umožnit osobě po-
věřené obecním úřadem obce s  rozšířenou působností 
(dále jen úředník) přístup ke zdroji, k  jeho příslušenství 
a  používaným palivům a  ke kontrole dodržování povin-
ností podle zákona o ochraně ovzduší. 
 Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný 
zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnost-
mi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě 
prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní 
na podezření z porušování povinností, poučí jej o povin-
nostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o dů-
sledcích opakovaného podezření možností provedení pří-
mé kontroly u zdroje. 
 Může jej též vyzvat k předložení protokolu nové kontro-
ly, který musí mít každý provozovatel kotle na tuhá paliva 
od 1. 1. 2017. Z něj bude patrno, která z povinností provo-
zovatele je pravděpodobně porušována a bude nařízena 
náprava. Při dalším důvodném podezření bude mít úřed-

ník oprávnění provést kontrolu přímo v domácnosti. Při ní 
bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrol-
ním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Martina Vrbková, OŽPD

Upozorňujeme na blížící se termín 
podání ročního hlášení o  odpadech 
za rok 2016. Povinnost se vztahuje na 
původce odpadů v případě, že produ-
kují nebo nakládají s více než 100 kg 
nebezpečných odpadů za kalendářní 
rok nebo s více než 100 tunami ostat-
ních odpadů za kalendářní rok, nebo 
v daném kalendářním roce produkují 
nebo nakládají s odpady stanovený-
mi prováděcím právním předpisem 
bez ohledu na množství těchto odpa-
dů. Původce je povinen každoročně 

do 15. února následujícího roku za-
sílat pravdivé a úplné hlášení o dru-
zích, množství odpadů a  způsobech 
nakládání s nimi obecnímu úřadu ob-
ce s  rozšířenou působností přísluš-
nému podle místa provozovny. Ve 
správním obvodu Prahy 21 se hlášení 
zasílá  OŽPD UMČ Praha 21. 
 Oprávněné osoby jsou povinny 
v případě, že nakládají v kalendářním 
roce s  odpadem, zasílat každoroč-
ně do 15. února následujícího roku 
pravdivé a  úplné hlášení o  druzích, 

množství odpadů a  způsobech na-
kládání s nimi a o původcích odpadů 
obecnímu úřadu obce s  rozšířenou 
působností příslušnému podle místa 
provozovny.
 Hlášení se podává přes webový 
portál „Integrovaný systém plnění 
ohlašovacích povinností, dále jen IS-
POP“ a  to v  přenosovém standardu 
dat. Více se dozvíte na www.ispop.cz 
nebo www.praha21.cz. 

Martin Švejnoha, OŽPD
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Café Galerie Zelený Dům 

Vás zve na vernisáž 

Františka Ringo Čecha 

Konané dne 15.2.2017 

Od 18.00 hod. 

Třebětínská 591, Újezd 
nad Lesy 

Těšíme se na vás… 

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certifikované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou.
Prodejna je otevřená od září 2016 v Centru Blatov vedle
lékárny a tanečního sálu Danceport.
Našim cílem je vždy poradit a poskytnout maximální servis
ohledně výběru botiček správného typu, střihu a velikosti.
Dobře zásobený sklad zaručí, že si vždycky vyberete.
Širokou nabídku kvalitní zdravé obuvi od velikosti bot 17
do 42 – výběr z několika desítek druhů bot. Celoroční
nabídku doplňují domácí obuv, holínky a další druhy obuvi,
v současnosti aktuální dětské sněhule.
U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi:
Superfit, Richter, Primigi,Merrell, Pegres, Protetika, Fare,
DPK, Jonap, Kornecki, Befado, Demar, Maximo a další...
A maminky si zde bude budou moci vybrat něco i pro sebe.
Nabízíme dámskou obuv značek Tamaris, Caprice, Ara, Högl,

Rieker, Hujo, Fiore punčochy ponožky atd.,
sportovní obuv Merrell a New Balance.
Samozřejmostí jsou i kabelky, peněženky,
a rukavice jako doplněk v barevné
kombinaci s obuví.
Kabelky různých značek
(Tamaris, Laskara, Verde, Capaciolle atd).

Vánoční sleva
20% na vybranou
dámskou obuv.
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Postavíme halu nebo tunel?

MAP úspěšně běží

Ve vzájemné spolupráci Odboru 
školství, kultury a  MA 21 Úřa-
du MČ Praha 21 (OŠKMA 21) 
a  projektu Místní akční plán 

(MAP) byl zorganizován Kulatý stůl pro 
volnočasové organizace, které působí 
ve správním obvodu Praha 21, a které 
pracují s dětmi.
 Sešlo se na dvacet lidí, kte-
ří se ve svém volném čase 
a  často bez výrazné finanční 
pomoci starají o  to, aby mě-
ly děti po škole smysluplnou 
činnost.  Ať již se jedná o jed-
norázové akce, výtvarné aktivity 
či pravidelné sportovní tréninky, 
většinu těchto aktivit zajišťují do-
spělí nadšenci hlavně proto, že 
je to baví a považují svou činnost 
za užitečnou a správnou. 
 Cílem setkání u kulatého stolu 
byla diskuze o potřebách, které 
tyto spolky a kluby mají. Probíra-
la se opatření, která by jim usnadnila 
jejich činnost. Ve velmi přátelské atmo-
sféře jsme prodiskutovali nejrůznější 
aspekty volnočasových aktivit pro děti 
a našli nejmarkantnější překážky.
 Většina sportovních klubů se shodla 
na tom, že mají problém s  provozem 
sportovišť a jejich udržováním v chodu. 
Je to také jeden z problémů při pláno-
vání investic, kdy by kluby mohly zažá-
dat o investiční dotace na výstavbu za-

řízení, ale pak nastane problém s tím, 
kdo se bude starat, aby investice neby-
la znehodnocena a dbát na její správ-
né používání a dodržování provozních 
pravidel. 
 Další překážkou v rozvoji volnočaso-
vých aktivit zejména v Újezdě je nedo-

statek sportovišť. Chybí zde 
tréninkový tunel, sportovní 
hala i veřejné sportovní plo-

chy. Přitom o uživatele by nebyla nou-
ze! Vždyť Újezd má stejně obyvatel jako 
leckteré okresní město a není zde jedi-
ná veřejná tělocvična! Tělocvičny, které 
jsou ve škole, přes den obsazují žáci 
a  odpoledne praskají ve švech, jaký 
je o ně zájem. A  tak některé újezdské 
sportovní kluby musí jezdit trénovat 
do ostatních částí Prahy 21, např. vo-
lejbalistky z klubu JOKY dvakrát týdně 
trénují v Běchovicích.

 Diskuze u  kulatého stolu byla ale 
hlavně o  pozitivech. Zástupci spolků 
a klubů se shodli, že nabídka volnoča-
sových aktivit je v našem správním ob-
vodu velmi široká a že rodiče mají pro 
své děti opravdu z čeho vybírat. V Klá-
novicích dokonce pravidelně organizují 
veletrh kroužků, na kterém si zájemci 
mohou vybrat nejlepší kombinaci akti-
vit. Tuto akci by bylo vhodné rozšířit na 
celý správní obvod a prospěla by i vět-
ší informovanost prostřednictvím in-

ternetu. Padlo mnoho zajímavých 
a podnětných nápadů, které je po-
třeba podchytit a dále rozvinout.
 Spolky a  kluby se vzájemně 
setkaly, dozvěděly se o svých potře-
bách, které mnohdy korespondují, 
a  zejména v  rámci projektu MAP 
nastartovaly spolupráci. Všichni pří-
tomní se shodli na tom, že aktivita 
v rámci MAPu může v našem správ-
ním obvodu významně pomoci. 
 Některé spolky se bohužel 
nemohly kulatého stolu zúčastnit, 

nicméně byly prostřednictvím vedoucí 
pracovní skupiny pro zájmové a  ne-
formální vzdělávání paní Ivy Taške se-
známeny s  průběhem a  informovány 
o možnostech, jak se dále zapojit. V ka-
ždém případě toto setkání nebylo po-
slední a už teď se těšíme, až se všichni 
znovu sejdeme, a dokonce snad v ještě 
hojnějším počtu. 

Lucie Černá , Lucie Molínová

Místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání (MAP) pro Prahu 21 
pokračuje ve své činnosti. Aby 

byly zjištěny všechny potřeby souvise-
jící se vzdělávacím procesem dětí do 
15 let a vytvořen dokument s názvem 
Strategický rámec (který je nezbytný 
pro finanční podporu z  různých ope-
račních programů EU), schází se pravi-
delně 4 pracovní skupiny. 
 Skupina mateřských školek postup-
ně zavítala do všech mateřských škol 
v  Praze 21. Ve velmi přátelské atmo-
sféře účastníci projektu prodiskutovali 
nejaktuálnější témata z  předškolního 
vzdělávání, a to zejména s ohledem na 
situaci, kdy většina školek řeší dotační 
pobídky z tzv. Šablon a kdy se předpo-
kládá, že budou nově do školek přijí-
mány děti ve věku dvou let.
 Skupina základních škol se schází 
nejméně jednou za měsíc a řeší složité 

otázky polytechnické výchovy a  klíčo-
vých dovedností, tedy čtenářské a ma-
tematické gramotnosti, jazykových 
schopnosti a  inkluze žáků, vytváření 
odpovídajících podmínek pro všechny 
žáky a také klima škol. V nejbližší době 
proběhne zkoumání klimatu 2. stupně 
na základních školách. Své si k  tomu 
budou moci říci nejen žáci, ale i  jejich 
rodiče, pedagogové i další zaměstnanci 
škol. 
 Abychom dosáhli komplexního po-
hledu na vzdělávací proces, byla ke 
spolupráci vyzvána i  skupina volnoča-
sových organizací, které o  děti pečují 
a dále je vzdělávají mimo školu. I  tyto 
organizace řeší nejrůznější problémy 
a také své postřehy začleňují do Strate-
gického rámce.
 Asi nejvíce napilno měla v  této fázi 
projektu skupina, která řeší investič-
ní otázky. Bylo potřeba pojmenovat, 

shromáždit a  formálně sjednotit nej-
různější požadavky, které souvisí s po-
třebami zdejšího vzdělávacího systému 
a vypracovat tabulku investic.
 Je naplánováno několik termínů, kte-
ré navazují na plán MAPu: druhý Řídící 
výbor proběhl 31. ledna a týkal se pří-
pravné fáze Strategického rámce. Třetí 
Řídící výbor je naplánován na 7. března 
a měl by na něm být odsouhlasen Stra-
tegický rámec. Všichni členové řídícího 
výboru a další spolupracovníci projektu 
včas obdrží pozvánku i podklady k jed-
nání. Více informací a přesné znění do-
kumentů najdete na http://praha21.cz/
projekty/map

Lucie Černá, 
manažerka projektu

lucie.cerna@praha-21.cz
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Zápis do 1. 
tříd Masary-
kovy ZŠ se 
pro školní rok 
2017/2018, 
tentokráte 
s Mimoni, bude konat ve čtvr-
tek 27. 4. a v pátek 28. 4. 2017 
od 14 do 18 hodin v budově I. 
stupně, Staroklánovická 230. 
Více informací a formuláře 
k vyplnění na www.zspolesna.cz a v březnovém Újezdském 
zpravodaji.
 Alena Sochůrková, ředitelka školy

Ve středu 11.1. proběhla na Masa-
rykově ZŠ beseda s  plk. Ing. Ol-
dřichem Pelčákem. Zúčastnily se 

jí třídy 5. A, 5. B, 5. D a 5. E, které před 
Vánocemi navštívily v  Újezdském mu-

zeu výstavu Ve službách vlasti. Jedním 
z  těch, kdo představil práci leteckého 
inženýra a vojenského pilota, byl právě 
plukovník Pelčák, žijící v Újezdě nad Le-
sy. O zkušenosti práce profesionálního 

pilota a se zážitky z kosmovýcviku do-
provázenými množstvím fotografií se 
podělil s dětmi na dvouhodinové bese-
dě, s humorem sobě vlastním odpoví-
dal na dotazy dětí. Od roku 1976 spo-
lu s  Vladimírem Remkem absolvoval 
v  Hvězdném městečku výcvik pro let 
do vesmíru. V roce 1978 bylo rozhod-
nuto, že do kosmu poletí Remek, Old-
řich Pelčák byl členem záložní posádky. 
Po návratu domů pracoval ve velitel-
ských funkcích, byl zkušebním pilotem 
Vzdušných sil AČR v  Praze - Kbelích. 
Pro Újezdské muzeum uspořádal v ro-
ce 2008 výstavu Vesmír, v  roce 2013 
mu byla věnována výstava k 70. naro-
zeninám. Pane Pelčáku, děkujeme.

Eva Danielová

Zápis do prvních tříd

Ohlédnutí za Vánocemi

ŠKOLY A ŠKOLKY

Nejprve ohlédnutí za dvěma vánoč-
ními akcemi. Počátkem roku dorazil 
e-mail od organizátorů akce „Zdobit 
může každý, zdobit bude každý“, kte-
rou pořádala na Loretánském náměstí 
organizace Prevence dětem (psali jsme 
o ni v lednovém ÚZ). Třída 7. B pod ve-
dením paní učitelky Libuše Najmanové 
vyhrála se svými ozdobami první mís-
to. Gratulujeme a děkujeme za repre-
zentaci školy.
 Čtyři dny před Štědrým dnem se 
v  kolodějském kostele Povýšení sva-
tého Kříže konal 2. vánoční koncert 
pěveckého sboru Sovička. Tentokráte 
paní učitelka Daniela Janoušová přizva-
la ke spolupráci své kolegyně, které si 
s radostí zazpívaly s dětmi. Koncert za-
čal v 17 hodin, kdy paní učitelka přiví-
tala všechny přítomné posluchače, po-
děkovala nepřítomnému faráři Ondřeji 

Salvetovi za poskytnutí prostoru a po-
žádala o příspěvek na nový kolodějský 
betlém (původní byl odcizen). Reperto-
ár za doprovodu kytar a flétnového sóla 

byl opět široký – tradiční české koledy, 
Huronská koleda, Cohenovo Hallelujah 
v překladu Pavla Zajíce, Vánoční strom 
od Lucie Vondráčkové, dětmi oblíbená 
Půlnoční od Václava Neckáře a  rocko-
vá koleda V  betlémě zrodil se král od 
skupiny Unisono. Svátečně stráveným 
úterním podvečerem začal pro mnohé 
opravdový vánoční čas.

Eva Danielová
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Děkujeme všem dětem, 
které zareagovaly na výzvu 
a přinesly do školy barevné 
plastové láhve. Děti z 5. A vy-
rábí dle vlastní fantazie nád-
herné ekokvětiny, z uzávěrů 
byl vytvořen první ekohad. 
Protože všechny láhve byly 
opět zpracovány, prosíme 
o  další. Připravuje se totiž 
výzdoba školního vestibulu 
a  zároveň těmito výrobky 
sbírá škola body pro udělení 
titulu Ekoškola.

Ekokvětiny z plastů

Beseda o výcviku kosmonautů
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Naše obec se rozhodla podpo-
řit velmi zajímavý a  podnětný 
projekt, reflektující sté výročí 
vzniku samostatného česko-
slovenského státu, jež si v ná-
sledujícím roce připomene-
me. History o.s., nositel práv 
projektu „Galerie talentů“, ve 
spolupráci s obcemi celé Čes-
ké republiky připravuje repre-
zentativní dvojjazyčnou publi-
kaci, která vzniká pod záštitou 
Asociace českých krajů, Svazu 
měst a obcí, dalších organiza-
cí a  vrcholných orgánů státní 
správy ČR.
 Kniha v zamýšleném několi-
katisícovém nákladu představí také na-
ši obec v širokém okruhu spolupracují-
cích obcí, v krajích, na celostátní úrovni 
i v turistických a informačních centrech 

mnoha zemí v  zahraničí. Na čtyřech 
stránkách knihy si budou čtenáři moci 
přečíst zajímavosti z újezdské historie 
i současnosti v českém i anglickém ja-

zyce a potěšit se vybranými 
dětskými ilustracemi, které 
povídání o Újezdě nad Lesy 
doprovodí. A  kdo bude au-
torem ilustrací? Přece újezd-
ské děti. Do projektu budou 
zapojeny naše školky (na ob-
rázku Újezd v představě třídy 
Ještěrek z  MŠ Sedmikráska)  
i základní škola. S obrázky se 
bude moci veřejnost sezná-
mit na výstavě v Újezdském 
muzeu od května do června 
2017. Poté porota složená 
z  učitelů, zástupců městské 
části a  muzejní rady vybere 
ty práce, které co nejlépe 

a  nejoriginálněji vystihnou naši obec 
a povídání v knize doprovodí.

Eva Danielová, Lucie Molínová

Jak jste se k práci asistentky dostala? 
V podstatě to byla souhra náhod, kdy 
jsem se ocitla ve správnou chvíli na 
správném místě. Dozvěděla jsem se, 
že v  újezdské škole hledají asistenta 
pedagoga. Pak už to byla běžná agen-
da. Zaslala jsem životopis, absolvovala 
pohovor.

Jakou máte pro svou práci kvalifika-
ci? 
Vzdělání mám středoškolské a k tomu 
kurz pro asistenty pedagogů akredito-
vaný při ministerstvu školství.

Je nutné pedagogické vzdělání?
Nemusíte mít pedagogické vzdělání, 
i když je to jistě výhodou, ale je nutné 
mít minimálně středoškolské vzdělání 
s maturitou společně s akreditovaným 
kurzem, který jsem zmínila.

Máte zkušenosti i s jinými školami?
Nemám. Újezdská škola je první, ve 
které pracuji. Zkušenosti s  jinými ško-
lami ale mám prostřednictvím jiných 
asistentů, se kterými se setkávám na 
různých kurzech a seminářích

Máte ve třídě nějaké žáky se speciál-
ními vzdělávacími potřebami?
Ano máme. Jinak by to ani nešlo. Funk-
ce asistenta pedagoga je ve třídě zříze-
na na základě přítomnosti dítěte nebo 
dětí se speciálními vzdělávacími potře-
bami

Jste k  dispozici všem dětem, nebo 
jen těm se speciálními potřebami?
Jako asistent pedagoga jsem k dispozi-
ci všem dětem, pracuji podle pokynů 
paní učitelky

Jak nejčastěji probíhá vaše zapojení 
do výuky?
Ve třídě se nejčastěji věnuji dětem se 
speciálními vzdělávacími potřebami, 
které potřebují nějakou formu dopo-
moci, například kontroluji správné 
pochopení zadání, rozfázování úko-
lů, udržení pozornosti u  žáka. Nebo 
naopak po domluvě s  paní učitelkou 
pracuji se třídou a paní učitelka se pak 
individuálně věnuje některému z dětí. 
V podstatě fungujeme jako tým, kdy je 
velmi důležitá souhra a  vzájemná dů-
věra učitele a asistenta.  

Jak se vám ve škole pracuje? 
Ve škole se cítím dobře, mám svou prá-
ci velmi ráda.  Denně jsem obklopena 
skvělými lidmi, ať už těmi malými, nebo 
těmi dospělými. 

Řekla byste, že újezdská škola je 
v něčem výjimečná? 
Výjimečná je samozřejmě už svojí ve-
likostí, ale také například školním po-
radenským centrem, kde je dětem, 
rodičům, ale i  učitelům k  dispozici 
psycholog, speciální pedagog, metodik 
prevence a výchovný poradce. Dále ur-
čitě integrací která na naší škole probí-
há již od roku 2004. V současné době 
na škole působí čtrnáct asistentů pe-
dagoga.  Na škole máme také program 
pro nadané žáky, takzvané Hlavičky. Je 
tu také spousta kroužků, které probí-
hají přímo v budově školy.

(red)

Kraje očima dětí 

Vzájemná důvěra je důležitá
Kromě samotných učitelů působí v  Masarykově ZŠ i  jejich 
asistenti. O  tom, jak se jím stát a  jak probíhá spolupráce 
s učitelem, si ÚZ povídal s Ivetou Ploužkovou, jednou ze čtr-
náctičlenného týmu asistentů pedagoga.
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Jak se peče „Vánočka“

Senioři na výletech

Na začátku se chci omluvit všem, jejichž zrak padl na ti-
tulek a oni se chystají začíst v naději, že objeví neobvyklý 
recept či návod na pečivo v titulku uvedené. A také těm, 
kteří by mě podezřívali z praktik bulváru – bombastický ti-
tulek a obsah fádní. I když to možná tak dopadne. Ne, ne, 
mým záměrem je napsat o jedné pravidelné akci, kterou 
pořádá naše 23. skautské středisko Douglaska – o vánoční 
výpravě zvané Vánočka. Většinou na tuto výpravu jezdíme 
společně – dívčí i klučičí oddíl, ale tento rok se hezčí část 
střediska rozhodla jet na „Vánočku“ samostatně (divíte 
se jim?) a tak nezbývalo, než aby si oddíly Štěňat, Tygříků 
a Jestřábů upekly „Vánočku“ vlastní. Prvním úkolem bylo 
najít vhodnou pec či troubu na upečení, tedy rozhodnout 
se, kam jet. Tento rok nám vyšli vstříc naši bráškové ze 
skautského střediska v Chotěboři a pozvali nás do svých 
kluboven. Ale žádná vánočka se neupeče sama a hlavní 
podíl ne jejím zdaru či nezdaru mají ruce a zkušenosti ma-
lých i velkých „pekařů“. Tentokrát se na její „výrobě“ podí-
lelo 14 malých pekaříků – vlčat a 4 zkušení pekaři – roveři 
našeho střediska.
 Myslím, že se všichni shodneme, že nejdůležitější na 
vánočce jsou ingredience, které do těsta přidáme – rozin-
ky, mandle, máslo a vůbec vše co dělá vánočku vánočkou. 
V případě té naší to byla například plánovaná slavnostní 
večeře. Trochu nám s  tím sice pomohly maminky, které 
každému  přibalily smažený řízek (nebo to, co kdo má nej-
raději) a na nás bylo dodělat si k němu bramborovou kaši. 
Každý si oškrabal svůj díl brambor (snaživější je oškrabali 
i pro své vedoucí), a tak jsme večer všichni usedli k slav-
nostní předvánoční večeři. Ta byla ostatně bleskově sně-
zena, protože po ní následovalo to, na co se všichni těšili – 
rozdávání dárků pod stromečkem. Na „Vánočku“ si každý 
nachystal nějaký malý dárek pro svého kamaráda a jeden 
dárek bez jmenovky pro ty, kteří zrovna žádný nedostali.

 Poslední třešničkou na dortu, pardon, na vánočce, byl 
pak celodenní výlet do údolí Divoké Doubravky. Už se 
všichni těšíme, až příští prosinec vyrazíme na naší dal-
ší, možná i společnou, „Vánočku“. A na závěr ještě malá 
prosbička – při příští „Vánočce“ ale i při dalších vylomeni-
nách rádi uvítáme nové kamarády a kamarádky, aby nás 
bylo víc a byla i větší legrace. Jak na to ? Stačí nakouknout 
na stránky www.douglaska.eu a další už přijde samo. Měj-
te se fajn.

Honza Jacek

Klub aktivních seniorů (KAS) uspořá-
dal 17.12. adventní zájezd na Mělník 
na vánoční trhy a do zámku. Ten se 
vypíná nad soutokem Labe s Vltavou 
a  tvoří zdaleka viditelnou dominan-
tu stejnojmenného města. Původně 
raně středověký hrad byl obýván 
manželkami či vdovami českých kní-
žat a králů a byl několikrát přestavěn, 
v 16. století pak přebudován na rene-
sanční zámek, upravený v 17. století 
barokně. Sídlily zde významné rody, 
mj. Berkové, Černínové, nejvíce je 
Mělník spjat s  rodem Lobkowiczů, 
jimž byl zámek v r. 1992 vrácen v re-
stituci. Interiéry se prezentují umě-
leckými sbírkami, zejména obrazár-
nou  s díly K. Škréty, P. Brandla, V. V. 
Reinera.
 Dnešní podoba zámku  je výsled-
kem tisícileté stavební historie. Dvou-
patrovou lodžii pokrývají psaníčko-

vá sgrafita, nachází se zde památná 
kaple sv. Ludmily. Nejdeme i vzácné  
mapy a veduty.
 Archeologické průzkumy potvrdily, 
že již v 9. století zde existoval staro-
slovanský hrad (či hradiště) Pšov. Dle 
Kosmovy kroniky české provdal po-
slední kníže Pšovanů Slavibor svou 
dceru Ludmilu  za českého knížete 
Bořivoje. Kněžna Ludmila (asi 860-
921) zde vychovávala svého vnuka 
Václava. Se jménem kněžny jsou spja-
ty počátky místní vinařské tradice.
 Po obědě v  zámecké restauraci 
jsme se  vypravili na vánoční trh. Bylo 
možné nakoupit kávu, svařák, medo-
vinu, víno, koláče, uzeniny, ponožky, 
různé módní zboží, polodrahokamy 
přírodní i  ve špercích. Každý si jistě 
vybral.
 Odpoledne jsme se vydali do Roz-
tok u  Prahy. Projeli jsme tunelem 

Blanka a navštívili zámek a muzeum. 
Zde jsme obdivovali výstavu minia-
tur aut a motorek a výstavu malířky  
Marie Fischerové-Kvěchové. Poznali 
jsme zde své staré  milované knížky 
a hračky. Vedle jsme se potěšili výsta-
vou starých vánočních ozdob a dobo-
vých kovových podstavců.
 V neděli 8. ledna jsme se vydali do 
Chvalské tvrze na „Zavírání vánoc“. 
Ve sklepení byla ojedinělá výstava ba-
rokních andělů, dále betlém řezbáře  
Josefa Haldy (1 400 figurek), prodejní 
výstava obrazů T. Macholdové „Tóny 
barev“ a   Ladovské vánoce - výstavu 
reprodukcí obrazů J. Lady (i zde jsme 
poznali své knížky). Byly koledy, zpí-
vání, občerstvení, svatá rodina, ale 
velbloudi nedošli, asi aby nenastydli.

Helena Vojtová,
KAS

SPOLKY
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S Mirkou u Lorety
Už to bylo vloni - 15. 12., co nás paní inženýrka Branžov-
ská (Mirka) za SPCCH pozvala na Hradčany – v 10 u Lorety! 
Šli jsme se podívat na ojedinělou českou památku – im-
pozantní betlém z 2. čtvrtiny 18. st. celoročně instalovaný 
v kostele Panny Marie královny Andělů (v literatuře někde 
i jako kostel P. M. a sv. Andělů;  jinde dokonce jen P. M. 
Andělské). Kostel je součástí nejstaršího kapucínského 
kláštera u  nás a  s  mnohem slavnější Loretou je přímo 
propojen krytou chodbou. Ujal se nás bratr „X“ (jméno 
není důležité), kterého pí Mirka natolik zaskočila svými vě-
domostmi o  jeho vlastním „bydlišti“, že se nám odvděčil 
a zavedl nás za to i do partií, kam se obyčejně soukromé 
osoby nevodí. V betlému je 32 lidských figur, některé jsou 
až 175 cm vysoké, 16 je zvířecích, všechny jsou kašírované 
do dneška dosud nejasnou technikou, oblečeni do původ-
ních kostýmů a  přežívající tu staletí spokojeně v  sytých 
barvách. 
 Bratr nás vzal i do útulné zahrady malebně rozložené 
mezi nejvznešenější architekturou velebných Hradčan na 
třech terasách: na té spodní je skleník, na prostřední užit-
ková zahrada a horní je založena jako štěpnice budoucích 
stromků. Na jaře to musí vonět až k panu prezidentovi. 
(À propos, kdybyste někdy potřebovali ubytovat dobré 
přátele – tady je možnost! Panuje tu klid, okolí nemůže 
být nikde hezčí, nikdo vás nelustruje a ceny, i ceny tu mají 
zázračné. Koukněte na www.kapucini.cz.)  
 Plni nových dojmů, s díky a vánočním popřáním jsme 
šli z  kláštera kolem posvátné Lorety směrem na Hrad-
čanské náměstí, minuli osmiramenný litinový kandelábr 
(technická památka – v roce 1985 jako poslední v Praze, 
jsou tu dva kousek od sebe, byly elektrifikovány, ale v ro-
ce 2006 z gruntu opraveny a znovu plynofikovány) a cu-
pitali jsme z  kopečka na kafé do Šternberského paláce. 
Toť stručně vše – popřáli jsme si navzájem zdravíčko do 

JARNÍ BAZÉN 2017
Zájemci o plavání a cvičení v bazénu pozor !

Plavání bude probíhat v úterý 
od 21. března do 23. května 2017, 

v pátek od 17. března do 26. května 2017
cvičení v bazénu v pátek od 17. března do 26. 

května 2017

Zájemci kontaktujte paní Marii Tomaidesovou
Tel. 775 377 769, e-mail marytomaides@seznam.cz

Organizuje SPCCH v Újezdě n/L

Divadlo U Hasičů
na „Koncert Pepy Fouska“,

který se koná ve čtvrtek 30. března od 19.00 hodin 
zve své členy

Svaz postižených civilizačními  
chorobami v Újezdě n/L

Zájemci přihlaste se u své důvěrnice
Cena vstupenky Kč 250,-
Společný autobus pojede 
z Rohožníku v 17.30 hodin

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdě n/L

nabízí svým členům v r. 2017 tyto pobyty:
Ozdravné pobyty 

Lázně Luhačovice 1. 4. – 8. 4. 2017
Horní Planá 28. 5. – 3. 6. 2017

Rekondice pro kardiaky
Albrechtice u Písku 2. 9. – 9. 9. 2017

Přihlášky do Horní Plané a na rekondici a další 
informace budou podávány 

na Výroční schůzi 25. března 2017

KAS nabízí lístky do divadla
KAS zakoupil 30 vstupenek na představení „Pán 
hradu“ do divadla v H. Počernicích na 16. února 
2017 od 19,30 hod. Cena 240 Kč. Sledujte infor-
mace na vývěskách. Vzhledem k onemocnění pí 
Krajzingrové obraťte se pro lístky výjimečně na 

Jindřišku Hruškovou, Novosibřinská 111, 
tel. 281 866 997, mobil 721 803 769.

nového roku, a v duchu si předsevzali, že letos nevynechá-
me ani další procházky neznámou Prahou – 19. ledna do 
Karlína a v březnu prý (možná) do starých Střešovic, nebo 
… ostatně, s pí Mirkou kamkoliv jinam! 
 Petr Mach



Rok 2016 byl pro újezdské taek-
wondo mimořádně úspěšný. 
V  celoročních soutěžích Čes-
kého svazu Taekwondo WTF 

jsme dosáhli v  soutěži technických 
sestav na 3. místo v  Extralize poom-
sae (vysoké pásky) a v soutěži nízkých 
pásků, tedy v Národní lize poomse, se 
nám opět podařilo obhájit vítězství a to 
již čtvrtým rokem v  řadě (2013, 2014, 
2015, 2016).
 Ve sportovním zápase kyorugi jsme 
se umístili na druhém místě hned ve 
třech soutěžích, v nejprestižnější Taek-
wondo extralize, dále v  Národní taek-
wondo lize mládeže a v Národní taek-
wondo lize. Výčet končí třetím místem 
v  Taekwondo extralize mládeže, zde 
se jedná o  nejvyšší individuální a  klu-
bovou bodovací soutěž pro kategorie 
žáků a kadetů.
 V roce 2016 jsme také zorganizova-
li výjezd našich závodníků na jedenáct 
zahraničních turnajů a  i  zde získávali 
cenné kovy. 
 Tyto úspěchy by nebyly možné bez 
našich partnerů, a  proto bychom zá-

věrem chtěli poděkovat našim spon-
zorům - generálním partnerem je 
společnost Abak, s.r.o., provozovatel 
sítě Újezd.net a  hlavním partnerem 
jazyková škola Angličina Praha 9. Po-
děkování také patří MČ Praha 21, za 
podporu v  rámci grantového řízení, 
kdy podpořila tréninkové a  závodní 
sportovní aktivity našeho klubu, které 
se dotýkají především materiálního 

vybavení, dopravy a  startovného na 
turnajích.
 V roce 2016 byly podpořeny turnaje 
Scorpions Cup, Prague Open a Vánoč-
ní turnaj a víkendové semináře s korej-
ským mistrem Lee Youn Jae, které v 2. 
pololetí proběhly v  termínech 24. 9., 
15. 10., 12. 11. a 17. 12. 2016. 

Marek Doxanský, Kangsim Dojang

SPORT
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Tečka za loňským rokem
Taneční studio Danceport se již tradičně s koncem roku 2016 rozloučilo Vánoční show v tělocvičně Masarykovy ZŠ. Z akce 
přinášíme několik fotografií. Program studia na nejbližší měsíce naleznete na www.danceport.cz.

Ohlédnutí za úspěchy taekwondistů
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INZERCE

Odběrové pracoviště

7:00 - 14:00

Újezd nad Lesy - Rohožník
Živonínská 1630

• Široká nabídka vyšetření
• Kvalita, rychlost, profesionalita

• Možnost vyšetření i bez žádanky 
za úhradu přímo na místě

Provozní
doba:

info@prevedig.cz
www.prevedig.cz, tel. 270 003 131

270 003 265

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.merlinco.cz 

      737 502 987         merlinco.malba@gmail.com 
                        Pokud nPokud nPokud nPokud nÏÏÏÏco potco potco potco pot¯̄̄̄ebujeteebujeteebujeteebujeteÖÖÖÖ            
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MALÍŘSKÉ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE 
 SEKÁNÍ A ÚDRŽBA ZAHRAD       DROBNÉ ŘEMESLNÉ OPRAVY 

BOURACÍ PRÁCE        VYKLÍZENÍ        POKLÁDKA PODLAH 

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu samostat-
nou polovinu prodejního stánku na konečné zastávce 
autobusů sídliště Rohožník. Obchodní plocha 12,12 

m2, zázemí 1,80 m2 a WC 1,78 m2. Nabízený prostor 
má samostatný elektroměr a vodoměr. Vytápění je 

řešeno přímotopy.

Měsíční nájemné k jednání: 
3.500 Kč + energie

informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, 
e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Pronájem zděného prodejního stánku 15,70 m2, 
sídliště Rohožník – konečná zastávka autobusů

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

 

  Jazykové kurzy 
  pro každého  
   
 

    
 
  Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice: 
  14., 16. 2. 2017 vždy 17-19h 
 
  KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI   
  ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA, 
  NĚMČINA, RUŠTINA,  ARABŠTINA A ČÍNŠTINA 
  ČEŠTINA PRO CIZINCE   
  DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
  INDIVIDUÁLNÍ LEKCE 
 
 

 
 
 

Více informací na www.deltaschool.cz  
   
  
    
    
 

    
 

              Akceptujeme: 
 
 

 
 
 

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

Zápis do kurzů 
v ZŠ Klánovice:
14., 16. 2. 2017 vždy 17-19h



Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo na kanálu You-
tube vizualizaci přeložky silnice I/12 v úseku Běchovice 
– Úvaly. Jde o animované pasáže, na nichž je zobrazen 

„průlet“ nad celým téměř třináctikilometrovým úsekem, a to 
včetně šesti mimoúrovňových křižovatek. Vůbec poprvé jsou 
tak k vidění nejen nákresy na papíře, ale i realistické vizua-
lizace trasy předložky v krajině. Nové vedení silnice I/12 je 
důležitou součástí dokončení vnějšího okruhu kolem Prahy. 
Dopravu směřující na Kolín by obchvat měl svést do nové 
trasy a napojit na stávající Městský okruh u Běchovic. Zejmé-
na pro Újezd by to mohlo znamenat snížení hustoty provozu 
na hlavní komunikaci.
 Přeložka bude procházet mezi Újezdem a  Klánovicemi. 
Na přiložené fotografii je dobře patrné, jak se dnešní pole 
mezi oběma obcemi pozmění. Bílá budova ve středu obráz-
ku je výrobna svítidel (Osvětlení Černoch) v  ulici V  Lipách, 
která spojuje Újezd s Kolodějemi. Stavba má své pro i proti. 
Na jednu stranu změní tvář krajiny na jih od Újezda. Na stra-
ně druhé povede silnice v zahloubeném zářezu a vzhledem 
k  tomu, že bude nutné zrekonstruovat i  příjezdové komu-
nikace k újezdské mimoúrovňové křižovatce, vzniká prostor 
pro nové vedení cyklotras. Počítá se s tím, že je budou moci 
využívat i bruslaři na in-linech.
 Náklady na přeložku ŘSD odhaduje na 6,3 miliard Kč bez 
DPH. Realizace je ovšem stále v nedohlednu. Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) bylo dokončeno již v roce 
2003. MČ Praha 21 vydala ke stavbě územní rozhodnutí v ro-
ce 2009. Mezitím ovšem vstoupila v platnost nová legislativa 
EIA a celý proces tak musí začít znova. Česko sice loni v červ-

nu u Evropské komise sjednalo výjimku na deset staveb na-
plánovaných podle starých pravidel, přeložka I/12 mezi nimi 
ale není. Optimisticky tak lze čekat, že obchvat bude hotový 
nejdříve v roce 2025. 

(red)

Klánovické zastupitelstvo na 
svém zasedání 16. ledna těs-
nou většinou jednoho koalič-

ního hlasu zvolilo nového starostu 
obce. Stal se jím dosavadní mís-
tostarosta MUDr. Ferdinand Polák 
za „Klánovickou pravici, sdružení 
ODS a nezávislých kandidátů“.  Ing. 
Jana Martinová ze „Spolu pro Klá-
novice – sdružení nezávislých kan-
didátů“ se stala místostarostkou, 
radními jsou Bc. Klára Svobodová, 
Robert Zoulík a Marie Mikušová ze 
stejného uskupení. Z  původního 
složení Rady tak dále pokračuje jen 
Klára Svobodová.
 Všichni statutární zástupci MČ 
jsou neuvolnění, tj. veřejnou funkci 
budou vykonávat při svém zaměst-
nání, a to včetně starosty Poláka.
 Ferdinand Polák (44) vystudoval 
3. lékařskou fakultu Univerzity Kar-
lovy, na 1. LF UK získal v roce 2011 

titul Ph.D. Jako 
lékař pracuje 
ve Všeobecné 
fakultní ne-
mocnici. Čle-
nem ODS je 
od roku 2009. 
V  současnosti 
je místopřed-

sedou oblastní rady ODS Praha 14  
a  předsedou místního sdružení 
ODS Praha-Klánovice. Angažoval 
se také v  celostátní politice. V  le-
tech 2012 až 2014 byl náměstkem 
ministra zdravotnictví. Je také čle-
nem dozorčí rady Gymnázia PORG, 
přímo v Klánovicích se angažuje ve 
společnosti Pohádkové Klánovice. 
Ferdinand Polák je ženatý, má čtyři 
děti. 

(red)
s využitím Otevřených novin

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Průlet nad obchvatem

Nový starosta
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KULTURA
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VÝSTAVA
ZE ŽIVOTA NADAČNÍHO FONDU HARMONIE - Výsta-
va fotografií zachycují jeden kalendářní rok dětí, které 
v  Orchestru NF Harmonie hrají. Jedná se o  fotografie 
různých autorů profesionálních i amatérských fotografů 
(Jana Svobodová, Renaud Dejarnac, Jan Brychta, Milan 
Kruliš, Patrik Holčák, pí Srdínková) 

KINO
1. 2. středa, 20:00 
MILUJI TĚ MODŘE - Ve filmu podle scénáře Jaroslava 
Papouška (Homolkovi, Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má 
panenko) se představí T. Medvecká, V. Kratina, V. Jílek či 
M. Vašut. ČR/2017/drama/90 min/do 12 let nevhodný

KINO 
2. 2. čtvrtek, 20:00
VŠECHNO NEBO NIC - Komedie již nyní přezdívaná 
„český Deník Bridget Jonesové“. ČR/2016/komedie, ro-
mantický

KINO 
3. 2. pátek, 15:00
ZPÍVEJ - Veselý animovaný příběh ze života zástup-
ců rozsáhlé živočišné říše přinášejí tvůrci  Já, padouch. 
USA/2016/animovaný, muzikál, komedie, rodinný/110 
min/v českém znění

KINO 
12. 2. neděle, 20:00 
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY - Pokračování úspěšné 
erotické romance. USA/2017/erotický/nevhodný mláde-
ži do 15 let/s českými titulky  

PROGRAM únor 2017

Z důvodů rekonstrukce sálu bude během úno-
ra omezený provoz kavárny Beseda Café.  

Aktuální otevírací dobu kavárny najdete na 
našich webových stránkách. Děkujeme za 

pochopení.

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061,  

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café 

s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, 

So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za 
pomoc a finanční podporu hudebních, filmových 

a divadelních představení pro děti i dospělé.

FILMKLUB 
13. 2. pondělí, 20:00 
RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ nebo STRNADOVI - O ví-
tězi rozhodnou členové filmového klubu.

PŘEDNÁŠKA 
14. 2. úterý, 19:30
VLASTA ČERV - Další z cyklu přednášek V. Červa.

KINO 
15. 2. středa, 20:00 
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY - Pokračování úspěšné ero-
tické romance. USA/2017/erotický/nevhodný mládeži do 15 
let/s českými titulky
 
KAŽDÁ STŘEDA do června 2017 
MODERNÍ YOYOVÁNÍ - JE MOŽNÉ SE JIŽ PŘIHLÁSIT NA KUZ 
PRO II. POLOLETÍ.

BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky



e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671www.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



zdirad.pekarek@re-max.cz
& 603 280 220

PRODEJ – zasíťovaný pozemek 12.178 m2,
Božídarská ul., Praha 9 – H. Počernice

www.zdiradpekarek.cz

PRONÁJEM - Luxusní, kompletně zaří-
zená novostavba 5+kk s garáží a terasou,
pozemek 411 m2, Štefánikova ul., Zeleneč

PRODEJ – zasíť. staveb. pozemek p.č.
160/57 o výměře 1078 m2, Stránčická ul.,

Všestary, okr.Praha-východ

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

cena 32.000,-Kč měsíčně + energie Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,

Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

cena 8.400.000,-Kč

Poslední
volný po

zemek

v lokalitě
r e z e r va c e

PRODEJ – RD v atraktivnímmístě,
pozemek 281 m2, Záblatská ul.,
Praha 9 – Dolní Počernice.

cena 3.115.420,-Kč

PRODEJ - RD 6+kk/2G/T + bazén,
podlahová plocha 333 m2,

pozemek 1.283 m2,
Trnková ulice, Šestajovice

cena 16.000.000,-Kč

cena 31.635.000,-Kč


