Újezdský
zpravodaj
PROSINEC 2019

měsíčník městské části
Praha 21 - Újezd nad Lesy

str. 8
Rok poté: rozhovor se starostou

str. 13
Jak jsme si připomínali 17. listopad

str. 27
Baletní mládí

Spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život
a Svaz postižených civilizačními chorobami
pořádají

Vánoční posezení
pro seniory

Přijďte si zazpívat koledy se Sovičkami,
pobesedovat s filmovým publicistou
Pavlem Taussigem
a ochutnat cukroví

Sobota 14. prosince od 16 hodin
Multifunkční centrum Level

2

EDITORIAL
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Milí sousedé,
dnešní den, kdy píší tento sloupek, je pro mě tak
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trochu sváteční. Podařilo se nám opět zprovoznit
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kolotoč odvolání ve věci topolů u školy. Magistrát

Vánoce a Nový rok

10 Téma:
		

Za kouzlem Vánoc

zastávku MHD Rápošovská. Skončil tak nesmyslný
hlavního města Prahy potvrdil výsledek rozhodnutí
řádného řízení, tedy že je možné všech 33 topolů
pokácet, a tím opět otevřít autobusovou zastávku
v jejich blízkosti. Ujišťoval jsem vás, že jakmile bude řízení skončeno, jsme
připraveni v co nejkratší době konat. Jsem rád, že jsme dostáli tomuto

11 Kultura

slibu a nyní již děti opět mohou bezpečně a v klidu vystupovat u školy jako

15 Lidé – Mladý muž

spolku Újezdský STROM, kteří se v tomto řízení odvolávali, a kolik úsilí

a violoncello

17 Listárna
a Sloupky zastupitelů

dříve. Já osobně si budu velmi dlouho pamatovat, kdo jsou představitelé
jsme celé této nesmyslné kauze museli věnovat. Současně mi je velmi líto,
že jste toho museli být součástí.
15. 11. proběhl na našem úřadě den otevřených dveří. Mohl jsem ve své
kanceláři přivítat některé z vás, a především žáky třetích tříd naší základní
školy. Bylo to velmi příjemné setkání, kde se naši žáci po počátečním
nesmělém rozkoukávání mohli zeptat na vše, co je napadne. Některé

19 Kam s odpadem

dotazy byly přímo na tělo, ale všechny byly zodpovězeny. Vědí tedy již,

21 Školy a školky

mám plat a automobil.  Akce se natolik vydařila, že žáci 4. tříd projevili

24 Spolky

a již teď ladíme termín, kdy vás na úřadě uvítám.

28 Sport

čím jsem chtěl být, jakou mám rád barvu, jaké je mé oblíbené zvíře i jaký
okamžitě zájem se v mé kanceláři zastavit také. Milí žáci, počítám s vámi
V listopadu proběhla již tradiční zábava pro naše seniory. Na tuto akci se
vždy velmi těším a ani letos to nebylo jinak. Vyslechl jsem mnohé vaše životní

30 Zprávy od sousedů

příběhy, radosti i strasti. Došlo i na tanec a na parketu jsme to společně

31 Kultura v okolí

Dastychové za roli konferenciérky celého odpoledne.
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pěkně rozbalili. Děkuji všem, kdo se o akci zasloužili a MUDr. Zuzaně
U tenisových kurtů pro vás stavíme nové hřiště na volejbal, které by
mělo být do Vánoc dokončeno. Mnohá sportoviště nám v Újezdě stále
chybí a pokusíme se časem vybudovat další hřiště pro různé aktivity. Vše
je samozřejmě spojeno s investicemi, o něž se budeme snažit i nadále
a věřím, že se nám podaří na zajímavé projekty finance získat.
V listopadu mi také připadla čest přivítat naše nejmenší občánky. Akce
byla jako již tradičně skvěle připravena a jako malý dárek si každý občánek
odnášel památeční fotografii na tento slavnostní den.
Blíží se nám vánoční svátky, dovolte mi vám všem jménem svým
i jménem vedení úřadu městské části popřát mnoho zdraví, to je v dnešní
době naprosto nejdůležitější. Užijte si pohody a přeji dobré vykročení
do roku 2020. Ať je nastávající rok rokem úspěchu a prosperity každého
z vás. A pokud budete mít nějaké trápení s tím naším Újezdem, jsem vám,
milí sousedé, plně k dispozici stejně, jako tomu bylo v roce současném.
Milan Samec
váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Informace z rady

Na první adventní neděli jsme si pro vás
připravili již tradiční rozsvěcení vánočního stromu, který je opět spojen s charitativní sbírkou pro nadaci Světluška.
Novinkou letos bude prodej adventních
hrnků na teplé nápoje namísto plastových kelímků. Rada v této souvislosti
schválila darovací smlouvu pro Světlušku ve výši 5 000 Kč a věříme, že nezůstane jen u této částky.
Městská část bude nově zapojena do
projektu „Seniorská obálka“. Jedná se
o jednostránkové formuláře o zdravotním stavu nejen seniorů, které pomáhají záchranářům při diagnostikování
problému v případě ohrožení zdraví.
V případě zájmu je možno ve formuláři
vyplnit užívané léky, prodělané nemoci a obálku umístit na viditelné místo
v bytě, např. na vnitřní straně vchodových dveří nebo na lednici tak, aby
v případě potřeby informace mohly
pomoct. Tento formulář si budete moci
v následujících týdnech vyzvednout na
odboru sociálních věcí, podatelně úřadu, knihovně, středisku osobní hygieny
anebo v ordinacích praktických lékařů.
Včas vás budeme opět informovat.
Vzhledem k tomu, že bylo v letošním
roce předáno přisvícení přechodu pro
chodce v ulici Čentické hl. m. Praze –
firmě Technologie hlavního města Prahy, rada schválila ukončení současné
smlouvy o provozu a údržbě veřejného
osvětlení tohoto přechodu.
Základní škola a mateřské školy opět
úřad požádaly o finance na nákup hraček a didaktických pomůcek dětem pod
stromeček. Proto také rada schválila
poskytnutí účelových neinvestičních
příspěvků v celkové výši 240 tisíc Kč.
Pro každou třídu mateřské školky bylo
přiděleno 10 tisíc Kč, pro každou třídu družiny 5 tisíc Kč a pro školní klub
20 tisíc Kč na tyto hračky a pomůcky.
Pokračují jednání na magistrátě o přidělení dalších investic do naší městské
části. V oblasti školství vyjednáváme
o dotaci na výstavbu školky. Poslední
patro základní školy by se tak opět vrátilo k užívání ZŠ.
Na začátku měsíce rada schválila programové dotace na rok 2020, na které
bylo vyčleněno celkem 500 000 Kč.
15. 11. jsme si zavzpomínali na 30. výročí sametové revoluce. Celý den byl pro
veřejnost otevřený úřad a před I. stupněm základní školy vznikl jako vzpomínka na 17. 11. „srdcovník“. Společně
s dětmi jsme ozdobili strom srdíčky,
které vytvořily samy děti. Moc dětem
a paním učitelkám děkujeme.
Protože se nám blíží Vánoce, chceme
vám na závěr popřát příjemné prožití
vánočních svátků plných klidu, pohody
a odpočinku.
Rada MČ Praha 21
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Zprávy ze zastupitelstva

V listopadu proběhlo letošní 4. jednání Zastupitelstva městské části Praha
21. Zastupitelé a veřejnost byli informováni o činnosti rady za uplynulé tři
měsíce. Zpráva je k dispozici i na webu úřadu www.praha21.cz. Povinnost
předkládat zprávu o činnosti rady vyplývá ze zákona o hl. m. Praze jednou
za půl roku. Nicméně rada považuje za vhodnější informovat občany i zastupitele každé 3 měsíce. Zastupitelstvo také souhlasilo s uzavřením dohody
o pracovní činnosti s radní JUDr. Hanou Pelčákovou, která již od roku 2003
vykonává funkci předsedkyně přestupkové komise a je úřední osobou pověřenou projednáváním přestupků. Souhlas zastupitelstva s uzavřením dohody o pracovní činnosti zastupitele je nutný od roku 2018, a to dle zákona
č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze. Od 1. 12. 2019 byla změněna funkce neuvolněné místostarostky na uvolněnou tak, jak bylo definováno v koaliční smlouvě.
Vzhledem k ukončení pracovního poměru tajemnice finančního výboru byla
do této funkce nově jmenována ing. Karolína Šťastná.
Dále bylo projednáno plnění rozpočtu k 30. 9. 2019. Zastupitelé byli informováni o vyšším plnění příjmů v kapitole městská infrastruktura, kultura a vnitřní správa a o průběžném plnění výdajů v souladu se schváleným rozpočtem.
Důležitým bodem bylo schválení záměru rekonstrukce zdravotního střediska na Rohožníku tak, aby mohla být zpracována studie na jeho rekonstrukci
a mohli jsme požádat o finance MHMP, protože městská část není schopna
přestavbu ze svého rozpočtu pokrýt. Celý tento postup byl proveden na základě konzultace se zástupci MHMP. Na závěr pak zastupitelstvo vzalo na
vědomí protokoly kontrolního výboru o kontrole stavby požární zbrojnice,
vstupu II. stupně základní školy, koupě budovy Ideal Lux a stavby na pozemku č. 1403 v k. ú. Újezd nad Lesy užívané fotbalovým klubem.
Na závěr Vás chci pozvat na poslední jednání zastupitelstva v tomto roce,
jehož tématem bude pouze rozpočet městské části na příští rok. Jednání bude výjimečně ve středu 18. 12. od 14 hod.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

Řízení o kácení topolů skončilo

Dne 19.11. jsme obdrželi rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o zamítnutí odvolání spolku Újezdský STROM a zároveň bylo tímto rozhodnutím potvrzeno
povolení k pokácení topolů na pozemku ZŠ při zastávce Rápošovská směrem
do centra. Následující den ráno jsme obdrželi informaci, že rozhodnutí nabylo právní moci, protože si ho převzali oba účastníci řízení. Tímto okamžikem se stalo vykonatelným a mohlo se začít s kácením. Ještě týž den jsme
stromy pokáceli, což se povedlo hlavně díky spolupráci pana starosty, úřadu,
zejména odboru majetku a investic a odboru životního prostředí a dopravy,
a dobrovolných hasičů z Újezda a Běchovic. Byly tak odstraněny překážky
k provozu zastávky, která byla otevřena v nejkratším možném termínu.
Velmi se omlouváme za veškeré komplikace a omezení, ale nebylo v našich
silách postupovat rychleji a jiným způsobem. Jsme velice rádi, že bylo řízení
konečně ukončeno a újezdští občané budou moct opět využívat autobusovou zastávku a přilehlý chodník.
Šárka Zátková,
tajemnice

Programové dotace 2020

Rada MČ Praha 21 v listopadu vyhlásila programové dotace pro rok 2020.
Podrobnější informace i s formuláři jsou uveřejněny na internetových stránkách úřadu http://www.praha21.cz/informace/grantove-rizeni-mc-praha-21.
Rada rozhodla, že pro rok 2020 bude
Otevírací doba úřadu
vyčleněna celková částka 500 000 Kč.
Chceme tak podpořit aktivity z oblasti
o Vánocích
sociální, kultury, sportu, školství a žiPondělí 23. 12. 8 – 12 hod.
votního prostředí. Opět jsme si připraPátek 27. 12. zavřeno
vili pro případné zájemce setkání, a to
Pondělí 30. 12. 8 – 12,
9. 12. 2019 od 17 hod. v zasedací míst			
13 – 17.30 hod.
nosti úřadu. Těším se na setkání.
Úterý 31. 12. 8 – 12 hod.
Kristýna Kopecká,
Mimo uvedené dny platí normální
místostarostka
otevírací doba.

Kalendárium na prosinec
3. 12. Vánoční dílna
Polyfunkční dům,
od 14 hod.
6. 12. Adventní výtvarná
dílna,
Polyfunkční dům,
od 10:30 hod.

Den otevřených dveří

V pátek 15. 11. jsme připravili pro žáky třetích tříd, žákovské zastupitelstvo a újezdskou
veřejnost den otevřených dveří na Úřadě MČ Praha 21. Celé dopoledne jsme se velmi
intenzivně věnovali třeťákům z Masarykovy školy. Děti měly možnost si prohlédnout naši
komunální techniku, zhlédnout krátký film o historii Újezda a také o současných procesech úřadu. Děti jsme vzali i do míst, kam se běžně občané nedostanou, například mezi
naše „ajťáky“ nebo do archivu. Děti si také zkusily, jak se fotí na občanky a podívaly se do
kanceláří radních, kde měly možnost pozdravit pana starostu. Odpoledne jsme potom
přivítali i žákovské zastupitelstvo s paní učitelkou Bělohubou a naši úředníci i politici se
věnovali občanům. Již od rána také probíhalo v 1. patře hlasování o nejhezčí fotografie
z naší „sametové“ soutěže. Ceny vítězům jsme předali v obřadní síni úřadu v 17 hodin
(oceněné snímky si můžete prohlédnout na str. 11). Děkujeme všem, kteří přijali pozvání
k nám na úřad a přišli mezi nás. Musím také velmi poděkovat všem zaměstnancům, panu
starostovi a oběma místostarostům, kteří se na dni otevřených dveří podíleli. Byla to naše
premiéra a myslím, že se nám na úřadě podařila vytvořit přátelská a milá atmosféra.
Šárka Zátková,
tajemnice

7. 12. Putování s anděly,
loutková pohádka,
Polyfunkční dům,
od 10:30 hod.
12. 12. Vycházka SPCCH,
viz str. 26.
12. 12. Vánoční koncert
Soviček,
Café galerie
Zelený dům,
od 18 hod.
14. 12. Sněhová královna,
loutková pohádka,
Polyfunkční dům,
od 10:30 hod.
14. 12. Vánoční posezení
pro seniory,
Polyfunkční dům,
od 16 hod.
16. 12. Ladovská zima,
koncert žáků
hudebních kurzů,
Polyfunkční dům,
od 17 hod.
17. 12. Koncert Soviček,
kostel sv. Kříže
v Kolodějích,
od 18 hod.

Novinky z dopravy

Rád bych poděkoval společnosti Technická správa komunikací (TSK) za provedení opravy
povrchu v křižovatce Staroklánovická x Starokolínská. Na základě opakovaných žádostí MČ
Praha 21 správce komunikace nakonec provedl opravu během několika dnů a je to velmi
dobře, protože povrch již neodpovídal bezpečné a plynulé dopravě. Jinak samozřejmě počítáme se stavební rekonstrukcí hlavní křižovatky, s modernizací semaforů, které křižovatku řídí, a se snížením nivelety hlavní silnice, společnost ELTODO připravuje modernizaci osvětlení
a nové osvětlení přechodů. Modernizace probíhá u přechodu v ul. Staroklánovické u budovy
Úřadu MČ Praha 21 směrem k ZŠ Masarykova a nové osvětlení bude na Staroklánovické pod
křížením s ul. Čentická. Přechody budou pro chodce bezpečnější.
Současně zpracovávám podněty od občanů na zklidnění
dopravy na pozemních komunikacích za Lidlem, jednám
se zástupcem Policie ČR, věc
řeším na zasedáních Dopravní komise Rady MČ Praha 21.
O dalším postupu vás budu
informovat.
Zdeněk Růžička,
místostarosta

19. 12. Vánoční zpívání,
Masarykova ZŠ
I. stupeň, vstup
z Čentické ul.,
od 17:30 hod.
19. 12. Vánoční koncert,
Café galerie
Zelený dům,
od 18 hod.
21. 12. Adventní zájezd KAS,
viz str. 26.
23. 12. Betlémské světlo,
skautská klubovna
na Rohožníku,
od 18 hod.
1. 1. Novoroční
cyklovýlet,
viz str. 29.
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Hřbitov čeká rekonstrukce
Hřbitov v Újezdě se po letech dočká
zasloužené rekonstrukce. Jedná se
o velký rozsah prací, proto bude oprava rozdělena do několika etap. Cílem
je postupně opravit celou hřbitovní
zeď. Letos je v plánu oprava severní zdi
při vstupu na hřbitov. Po dokončení
této části opravy budou vystavěny při
severní zdi nové kolumbární schránky. Jedná se o dva samostatné bloky
schránek. Jeden blok bude umístěn na
levé straně a druhý na pravo od vstupu na hřbitov. Každý bude obsahovat
69 schránek.

Snažíme se, aby i prostředí na hřbitově bylo stále hezčí a aby byla možnost si na hřbitově třeba na chviličku
odpočinout. Lavičky na hřbitově byly
ve špatném stavu, a proto jsme zajistili jejich opravu. Také jsme ke kontejneru na bioodpad umístili popelnice
na plast a směsný odpad. Nechali
jsme obnovit písmo na náhrobcích válečných hrdinů. Snažíme se zajišťovat
průběžně úklid hřbitova a úpravu zeleně.
Jaroslava Bendová,
odbor vedlejší hospodářské činnosti

Jak je to s ohňostroji
Jako každý rok před Silvestrem, tak i letos se hromadí rozporuplné názory na pořádání ohňostrojů v naší městské
části. To, že na Silvestra jsou všude pořádány ohňostroje, je
občanům známo, v tuto dobu je to „dovoleno“. Nicméně se
pojďme podívat alespoň zběžně, jak je to v případě různých
soukromých oslav. Předně platí, že ani na svém pozemku
si nemůžete dělat, co se vám zlíbí.
Na území hlavního města Prahy je zakázáno odpalovat pyrotechnické výrobky jiné než kategorie F1, F2, F3 nebo T1
(jde o drobnou pyrotechniku, menší ohňostroje a divadelní efekty). Podle vyhlášky č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy je však
odpalování povoleno jen na Silvestra a Nový rok. Jindy to
je možné jen ve vybraných lokalitách Prahy, které vyhláška
určuje (jde např. i o multifunkční hřiště v Čentické ul).
Pořádání ohňostrojů regulují zejména tyto právními podklady: zákon č. 206/2015 Sb., obecně závazné vyhlášky hl. m.
Prahy č. 20/2017 Sb. a č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy.

Pokud budete trvat na tom, že ohňostroj na oslavě potřebujete, prostudujte si je. Zjistíte, jak, kde a koho případně požádat o povolení pořádání ohňostroje, kdo ho může provést
a za jakých podmínek a také jak vysoké jsou sankce při nedodržení podmínek. A věřte, že to není jednoduché.
Výrobci pyrotechniky přišli na trh s inovací – tichý ohňostroj.
Nestálo by za úvahu zamyslet se nad tím, zda by nebylo na
čase využít této nabídky? Jde divákům o hlučnost, nebo o světelný efekt?
Přeji vám předem krásnou oslavu Nového roku 2020, oslavu svátků, narozenin, výročí, ať už se budou týkat vás nebo
vašich blízkých. Nezapomínejte přitom na sousedy, zvířata,
přírodu, bezpečnost a v neposlední řadě na zákony, protože na přestupkové komisi ani před soudy neznalost zákona
neomlouvá.
Hana Pelčáková,
radní za životní prostředí

Zábava pro seniory

Zábava pro seniory se konala v sobotu 9. listopadu v Polyfunkčním domě. Akci připravil odbor sociálních věcí a občansko správní, komise sociální politiky a zdravotnictví a Klub aktivních seniorů. Díky.
Program byl pestrý. Na úvod nás potěšily svým roztomilým vystoupením děti z mateřské školky Sluníčko s pásmem písniček
a tanečků. Poté následovalo překvapení v podobě taneční skupiny „Karolínky“ z Prahy 8. Dámy v seniorském věku rozsvítily
pódium tancem s vějíři, hedvábnými šátky, flamengem a volare. Všechna čest jejich sehranosti i kondici. Po krátké hudební
vsuvce se nám zatajil dech při vystoupení mažoretky Michaely.
Bylo krásné.

Dále se ujala slova, lépe řečeno rytmu, skupina „Universe“
s kapelníkem Ondrou Novákem. Přítomní se s chutí pustili nejen do občerstvení, ale i do zpěvu a tance. Seniorky prohnaly
po parketu pana starostu (možná to bylo naopak), který se
spolu s paní místostarostkou Kopeckou zúčastnili celého odpoledne. Téměř na závěr zazpívala se svým tatínkem duet devítiletá Johanka Nováková. Odpoledne uteklo jako voda a kolem 18. hodiny jsme se rozešli k domovům. Nikomu se příliš
nechtělo. Díky všem za pohodové odpoledne.
Zuzana Dastychová,
komise sociální politiky a zdravotnictví

Zimní údržba silnic
O zimní údržbu husté komunikační sítě naší městské části se
i tuto zimu postarají společnými silami následující tři subjekty:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), externí najatá
společnost PREMIO INVEST a v neposlední řadě zaměstnanci
údržby MČ Praha 21.
TSK zajišťuje údržbu hlavních silnic, a to v tomto pořadí:
1. pořadí:
2. pořadí:
3. pořadí:

ulice Novosibřinská, Starokolínská, Staroklánovická (odbočka k nádraží Klánovice i silnice přes
most do Klánovic) a Zaříčanská
ulice Rohožnická
část ulic na sídlišti Rohožník

Ve správě TSK je dále také úklid zastávek MHD na těchto komunikacích. Bližší informace včetně interaktivní mapy silnic ve správě TSK jsou k dispozici na webu http://zimniudrzba.tsk-praha.
cdsw.cz/imapa.aspx.
Firma PREMIO INVEST se od letošního roku (kdy zvítězila ve výbě-

rovém řízení) stará o zimní údržbu dalších újezdských komunikací, které jsou na přiložené mapě vyznačeny červeně.
Tyto komunikace jsou z hlediska potřeby sjízdnosti zařazeny mezi
prioritní, a proto jsou svěřeny do péče smluvního dodavatele, který disponuje dostatečnou kapacitou techniky, aby byla sněhová
pokrývka odstraněna co nejrychleji. Dále bude společnost PREMIO INVEST v Újezdě udržovat i ostatní silnice s nižší prioritou.
Zaměstnanci údržby MČ Praha 21 pak svými silami a prostředky
zajistí údržbu nástupišť MHD v ulicích Čentická, Polesná, Pilovská,
Bělušická a Hulická a chodníků opět dle daného prioritního pořadí.
Stav a potřeba úklidu je v zimních měsících vyhodnocována jak
na základě pozorování zaměstnanců údržby a externí společnosti, tak i na základě podnětů místních obyvatel. Věříme, že jsme na
nadcházející zimu dobře připraveni a případná sněhová nadílka
vám i nám přinese více radosti než starostí.
Daniel Váňa,
odbor majetku a investic

Beseda s ministrem zdravotnictví
Do Újezda zavítal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na besedu s místními zdravotními odborníky a občany. Úvod besedy
v divadelním sále ZŠ obstaral pražský koordinátor projektu Seniorská obálka Andrej Dan Bárdoš z MPSV. Obálka obsahuje
informace o zdravotním stavu a užívaných lécích, člověk ji má
doma na vchodových dveřích nebo na lednici a v případě nutnosti přivolání záchranky v ní záchranář najde všechny informace, které potřebuje. Paní místostarostka Kopecká uvedla,
že připravují připojení naší MČ do projektu.
A pak již dorazil ministr Vojtěch. Beseda měla formu odborného panelu, v němž lékaři a lékárníci diskutovali a kladli
dotazy, stejně jako občané z publika. Probíraly se například
výpadky dodávek léků, nedostatečná kapacita naší spádové nemocnice na Bulovce, kde je hlavním problémem to, že
z velké části patří Praze a ministerstvo zdravotnictví do ní
může jen omezeně investovat. Také jsme se dozvěděli, že
nedostatek lékařů by mohlo zmírnit odsouhlasené navýšení
kapacit lékařských fakult o 20 procent, zdvojnásobení platů
jejich učitelů a zvýšení dotace na rezidenční místa pro pří-

pravu mladých lékařů na atestace, která jsou již nyní hojně
využívaná. Další dotaz směřoval na nedostatek pohotovostí.
Ty však nejsou v kompetenci ministerstva, ale města.
V příštím roce se začne používat sdílený lékový záznam, který
za souhlasu pacienta umožní ošetřujícímu lékaři hlídat lékové
interakce a duplicity. Pro sdílení dalších informací se připravuje nový zákon o elektronizaci zdravotnictví, který by mohl
vstoupit v platnost v roce 2021-22. Tím by se i nyní zaváděná
Seniorská obálka uvedla do elektronické podoby.
Poslední dotaz se týkal léčebného konopí. Od příštího roku
dochází ke změně zákona, kdy bude moci být potřebným
specializovanými lékaři předepsáno 30 gramů za měsíc hrazených zdravotními pojišťovnami.
Pan ministr velmi ochotně a fundovaně odpovídal a celkově
byla beseda velmi příjemná.
Pořádal Svaz postižených civilizačními chorobami a spolek
Újezd nad Lesy: krajina pro život.
Jitka Carbolová,
komise zdravé městské části a MA 21
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vstřícný úřad má
fungovat i na dálku
Průjezdnost obce je další úkol. Náš zájem je zabránit tomu,
aby auta objížděla hlavní tahy vedlejšími uličkami, kde je
drtivá většina obytných domů. Provedli jsme studie a zvážili směrnost komunikací. Upravili jsme ji tak, aby pro auta
projíždějící obcí nebylo výhodné sjíždět do vedlejších ulic
a hledat varianty průjezdu. Zároveň tím nijak nevyháníme
kola. Nejsme proti obousměrnému provozu cyklistů. Ale jen
tam, kde je to možné.
Se starostou Milanem Samcem vyšel poslední rozhovor v ÚZ
přesně před rokem. Tehdy byl starosta ve funkci sotva pár
dnů, a tak jsme se bavili především o jeho plánech. Po roce
ale nadešel čas i na hodnocení, v němž došlo na chod samotného úřadu, ale i plány, co s dopravou a zdravotnictvím.
Pane starosto, v prosinci končí váš první rok ve funkci.
Co se za tu dobu povedlo udělat?
Především se zmodernizoval vlastní úřad. Už na začátku
jsem sliboval, že ho chceme rozpohybovat, oživit personálně a zavést některé procesní změny. Dát mu náš styl a vymezit kompetence. Vedoucí odborů by měli být zodpovědní
za jejich dobrý chod, starosta tým vede, ale hlavně je tu od
toho, aby „kopal za zájmy obce“ na Magistrátu hl. města
Prahy.
Pro pohodlí občanů postupně úřad digitalizujeme, chceme,
aby si občané mohli své záležitosti vyřídit převážně elektronickou cestou z domova. Když to trochu nadsadím – třeba
i z vany. Přijímáme platební karty, otevřeli jsme nové kanály
komunikace s úřadem i napřímo se mnou. Fungujeme na
sociálních sítích.
Myslím, že velkou výhrou bylo, když se novou tajemnicí stala Šárka Zátková. Úřad pod ní funguje skvěle, hledáme nové
nápady společně a dobře se nám spolupracuje.
Připravili jsme si seznam problémů, o nichž často slýcháme. Začněme parkováním u nádraží. Před rokem
jste mluvil o parkovacím domě…
To byl takový sen, který trvá. My jsme oprášili starou studii
parkování u nádraží a snažíme se na základě ní definovat
naše potřeby. Náš úkol, který beru jako svůj osobní, je příjezd k nádraží rozšířit a zorganizovat a vystavět parkovací
kapacity. Prioritně takové, kde nebudou auta parkovat po
celý den, ale jen po jeho určitou část. Zároveň chceme udělat takové kroky, které přístup k vlaku maximálně usnadní
našim obyvatelům. Lidé si nepřejí, aby se naše obec stala
parkovištěm pro řidiče ze Středočeského kraje.
Opozice na to říká, že parkovací místa sem přitáhnou další
auta. Ta tu ale již přeci jsou. Stačí se dopoledne podívat na
parkoviště u Lidlu nebo do Hulické ulice.
K tomu je také třeba říct, že parkování u vlaku je jen zlomkem celého problému dopravy. Zrušili jsme dopravní generel, protože ho máme za překonaný. Raději půjdeme cestou zpracování jednotlivých částí Újezda. Pan místostarosta
Zdeněk Růžička takto nedávno uspořádal veřejné projednávání k oblasti za Lidlem.
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Vše, co zmiňujete, pravděpodobně zásadně ovlivní přeložka silnice I/12. Jak to s obchvatem vypadá? A co v tom
může Újezd udělat?
Úřad MČ Praha 21 má na starosti stavební řízení kolem přeložky, samotný výkup pozemků, který je pro obchvat nezbytný, je
záležitostí magistrátu. Ten, pokud vím, zatím pracuje s verzí,
že v roce 2025 by mělo být hotovo.
Náš úřad a já osobně bojujeme hlavně o tři věci. Chceme, aby
byla vybudována mimoúrovňová křižovatka v Květnici, protože
bez ní by došlo k zahuštění dopravy v Újezdě. Za druhé chceme
dosáhnout maximální kompenzace pro občany žijící v blízkosti
obchvatu – tím myslím zapuštění do terénu, valy, zalesnění, odhlučnění. A konečně, aby přístup stavební techniky na staveniště probíhal mimo běžné komunikace v naší obci.
Pojďme k dalšímu tématu – Ideal Lux. Kdo by měl o osudu
budovy v majetku naší městské části rozhodnout? Nějaké
veřejné fórum? Není to nakonec spíš politická otázka?
Ideal Lux je téma, které se probírá dlouhodobě a občas se
objevují informace, které lidi vylekají. Třeba, že chceme na
Blatov přesunout celý úřad. Především chci ujistit, že definitivní rozhodnutí nepadlo. Nabízejí se stále různé možnosti.
Využít část pro úřad a sociální služby nebo vystavět v objektu
nové zdravotnické zřízení. Výsledek musí být dobrý pro většinu a musí být také přijat magistrátem. Protože rekonstrukci
jen z obecního rozpočtu nezaplatíme, potřebujeme nejprve
zažádat o dotaci na magistrátu.
Tam je ale třeba uvést nějaký účel.
Ano, ale těch variant je stále na stole několik. Já osobně bych
se přikláněl ke společenskému centru s větším sálem. V naší
obci není kostel, ústřední náměstí, chybí místo pro společenské a kulturní akce a setkání. Máme Polyfunkční dům, ale tam
se vejde tak stovka lidí. Není kde pořádat obecní plesy. Tím
zároveň neříkám, že pro zdravotnictví se nenajde v Ideal Luxu
místo. Důležité je určit si, zda požadavky na využití můžeme
skloubit v jeden smysluplný celek. To samé platí o rekonstrukci současné polikliniky na Rohožníku a využití objektu teplárny.
Každopádně bych rád zdůraznil, že nic neděláme tajně, za zády občanů Újezda. Naším cílem je věci řešit komplexně a každým rozhodnutím je posouvat dopředu tak, aby se na ně dalo
navázat v budoucnosti. Ať už na radnici bude kdokoliv.
Blahoslav Hruška,
Pavel Moudrý

Advent a Vánoce 2019 a Nový rok 2020
Přehled akcí konaných v MČ Praha 21
Pátek
22. 11.
			

18.00
19.00

Mše sv.
Benefiční koncert – sbírka na opravu varhan

Středa

27. 11.

17.00

Újezdské muzeum - vánoční výstava Mgr. Hany Líbalové

Pátek-Sobota

29. - 30. 11. 			

Adventní výstava (areál zahrádkářů – Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy)

Sobota

30. 11.

Level DDM – Dům UM – Vánoční dílna - výroba adventních věnců

14.00

Neděle (1. adventní) 1. 12.
9.00
			
16.30
					
					

Farní mše sv. s žehnáním adventních věnců (po mši sv. setkání u kávy ve farní stodole)
Přivítání Adventu na farní louce v Čentické ul. naproti MZŠ, pokračuje zvonkovým 		
průvodem, zpíváním a rozsvícením vánočního stromu. Zpívat bude sbor MZŠ SOVIČKA 		
a pro Nadační fond ČRo Světluška proběhne dobročinná sbírka. Občerstvení zajištěno.

Úterý
3. 12.
12.00
					

Vánoční dílna v přízemí polyfunkčního domu
(výroba vánočních dekorací, přáníček, zdobení perníků)

Čtvrtek

5. 12.

16.00

DDM - Dům UM – Mikulášský karneval

Pátek

6. 12.

17.00

DDM – Dům UM – adventní výtvarná dílna

Sobota
7. 12.
			

10.30
19.00

DDM – Dům UM – Vánoční putování s anděly – pohádka
Adventní bohoslužba při svíčkách

Neděle (2. adventní)

8. 12.

9.00

12. 12.

18.00

Café Galerie Zelený dům – splněná vánoční přání – koncert sboru MZŠ SOVIČKA

Sobota
14.12.
			
			
			

10.30
15.00
16.00
19.00

Level DDM – Dům UM – Sněhová královna - pohádka
Adventní rekolekce s P. Petrem Benešem (farní stodola)
Level Vánoční posezení pro seniory v přízemí polyfunkčního domu (SPCCH, tvorba přáníček)
Adventní bohoslužba při svíčkách

Neděle (3. adventní) 15. 12.
			
		

9.00
10.30
14.00

Farní mše sv.
Mše sv. s účastí rodin
Splněná vánoční přání – průvod Soviček (předávání dárků v domácnostech)

Pondělí

16. 12.

17.00

DDM - Dům UM – vánoční koncert – Ladovská zima

Úterý

17. 12.

18.00

Adventní koncert Soviček v kostele v Kolodějích

Čtvrtek

19. 12.

17.30

Vánoční zpívání na schodech – 1. stupeň MZŠ

Pátek

20. 12.

18.00

Mše sv. a po ní adorace (příležitost ke svátosti smíření v sakristii až do 20.00)

Sobota
21. 12.
			

17.30
19.00

Zpovídání v kostele do 18.45
Adventní bohoslužba při svíčkách

Neděle (4. adventní) 22. 12.

9.00

Úterý (Štědrý den) 24. 12.
			

16.00
24.00

Štědrovečerní mše sv. s účastí dětí a rodičů (po mši sv. se bude rozdávat Betlémské světlo)
Půlnoční mše

Středa (Hod Boží) 25. 12.
			

9.00
10.00

Farní mše
Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

Čtvrtek (sv. Štěpána) 26. 12.
			

9.00
10.00

Farní mše
Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

Pátek

27. 12.

18.00

Mše sv. se svěcením vína (poetický večer ve stodole)

Neděle
29. 12.
			

9.00
10.00

Mše sv. s požehnáním pro manžele
Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

Úterý (Silvestr)

16.00

Mše sv. na poděkování za uplynulý rok

Středa (Nový rok) 1. 1. 2020
			

10.30
11.30

Slavnostní mše sv.
Kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

Neděle (Zjevení Páně) 5. 1. 2020
			

9.00
17.00

Mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla (farní snídaně ve stodole)
Koncert v kostele na podporu Tříkrálové sbírky

Čtvrtek

31. 12.

Farní mše sv.

Farní mše sv.

MŠE PROBÍHAJÍ V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V KOLODĚJÍCH
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Za kouzlem Vánoc

Advent a Vánoce jsou pro většinu
z nás dobou spěchu a hektických příprav. Naši předci ale tento čas prožívali mnohem poklidněji, o čemž
mimo jiné svědčí množství obyčejů.
Jak s adventem souvisí Perchta? Proč
mají betlémy české chalupy, když se
Ježíšek narodil na Blízkém východě?
A co to bylo „vaření muziky“? Jestli si
chcete některé z těchto oslav a zvyků
připomenou nebo se jen přiučit, jak
se vyrábí františky, pečou vánočky či
maluje na sklo, jsou pro vás určené tři
výstavy, které stojí za to vidět.

Muzeum lidových staveb
v Kouřimi

Tematické pořady s ukázkou řemesel
a lidových zvyků pro vás ve skanzenu v Kouřimi připravili na 7. prosince
(Svatomikulášská obchůzka), na Zlatou neděli (22. prosince) a na Tři krále
(5. ledna). Celý areál skanzenu, který byl
nedávno doplněn o nový soubor chalup, vejminků a hospodářských stavení, ale stojí za to vidět i mimo tyto dny.
Na vánočně vyzdobené interiéry narazíte v lecjaké chalupě.
Otevírací doba: Pá-Ne 10-16 hod.
Zavřeno 24. 12., 25. 12. a 31. 12.
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč,
rodinné 200 Kč
www.skanzenkourim.cz

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem

Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se letos potřicáté
koná v celém areálu skanzenu. V inte-
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riérech všech osmi chalup jsou předváděny scény ze života našich předků,
připomínající starobylé zvyky a obyčeje
v čase adventu a v období od vánočních
svátků až do Tří králů. Nenechte si ujít
ani zdejší sbírku betlémů, mezi rarity
patří například firemní papírové jesličky, kterými obchodníci za časů první
republiky obdarovávali své věrné zákazníky.
Otevírací doba: Pá-Ne 9-16 hod.
(poslední vstup v 15 hod.).
Zavřeno 23. 12. – 25. 12.
Od 26. 12. – 30. 12. otevřeno denně
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč,
rodinné 270 Kč
www.polabskemuzeum.cz

INZERCE

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

Zámek Chvaly

Na vánoční atmosféru vás naladí výstava v prvním podlaží připomínající
centrum jihočeského betlemářství, kterým byl odedávna Jindřichův Hradec.
Po celou dobu adventní i vánoční až do
2. února můžete na zámeckém nádvoří
obdivovat betlém ze sena a slámy z dílny Jany Sedlákové a také keramické vánoční městečko ve středověké zámecké
lednici, které vytvořil tým výtvarníků
z Horních Počernic pod vedením Míly
Marešové. Souběžně probíhající interaktivní výstava v zámeckém sklepení
„Dřevo, dřívko, dřevíčko“ skvěle propojí
vánoční téma s materiálem, který k tradičním Vánocům neodmyslitelně patří.
Otevírací doba: denně 9-18 hod.,
na Štědrý den 14-16 hod.
Zavřeno 25. 12., 26. 12., 31. 12. 2019
a 1. 1. 2020.
Vstupné:dospělí 70 Kč, děti 40 Kč,
rodinné 190 Kč
www.chvalskyzamek.cz

Betlémy v Betlémské kapli

Letos již 40. výstava v pořadí patří tradičně k tomu nejlepšímu, co lze v Praze
o adventu a Vánocích vidět. Nenechte
si ujít betlémy dřevěné, keramické, skleněné, ale i ty vyrobené z těsta či slámy.
Ve sklepních místnostech pod Betlémskou kaplí najdete také různá stará řemesla: řezbářství, krajkářství, pletení
z orobince, soustružení dřevěných hraček, prastaré metody rozdělávání ohně,
drátenictví, tvorbu skleněných figurek
nad kahanem a mnohé jiné. Samozřejmostí jsou dílny, které jsou otevřené
dětem i dospělým.
Otevírací doba: denně 9-18 hod.,
23. 12. a 31. 12. 9-14 hod.,
25. 12. a 1.1. 2020 13 – 18 hod.
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
www.vanocnivystava.cz
Blahoslav Hruška

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

KULTURA

Fotosoutěž zná své vítěze

Fotografická soutěž, kterou vyhlásil Úřad MČ Praha 21, zná své
vítěze. Laureáty a jejich pořadí určilo hlasování návštěvníků Dne
otevřených dveří, který proběhl na úřadě v pátek 15. listopadu.
Fotografie byly samozřejmě anonymizované a označeny pouze
čísly. Vítězné snímky přetiskujeme. Pro zajímavost dodejme, že
jedna z fotografií byla pořízena mobilním telefonem, což dokazuje, že technicky i esteticky náročné snímky zdaleka nejsou jen
doménou majitelů fotoaparátů s tradičními objektivy. Vítězům
gratulujeme a děkujeme všem, kteří se zapojili a soutěž obeslali
svými fotografiemi.
Blahoslav Hruška

Kategorie do 15 let
1. Natálie Rychnovská, 11 let – Podzim na blatovském rybníku
2. Ludvík Vlček, 13 let - Podvečer v bublině
3. Adam Brůček, 12 let – Freestyle Rider

Natálie Rychnovská

Adam Brůček

Ludvík Vlček

Jiří Novotný

Adéla Kukačková

Kategorie nad 15 let
1. Zdeněk Litera, 20 let – Před bouří
2. Jiří Novotný, 69 let - Góóól!
3. Adéla Kukačková, 17 let – Umění všude kolem

Zdeněk Litera
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Vánoční Zelený dům
Nastává jeden z nejkrásnějších měsíců
v roce. Možná si už v tuto chvíli ťukáte
na čelo, ale je to tak. Prosinec se pro mě
nese v duchu vánočních příprav, vymýšlení dárků pro mé nejbližší, pečení cukroví, svařeného vína na vánočních trzích…
A tyto přípravy a úžasná atmosféra vyvrcholí Štědrým dnem a následnými svátky, kdy se sejde celá rodina. Díky tomu,
že se u nás schází tolik lidí u jednoho stolu je to většinou pěkný blázinec a chvíli
mi trvalo, než jsem si na to zvykla. Je to
však blázinec rodinný, plný lásky a porozumění. A toho není nikdy dost.
Ať již plánujete zvětšit stůl anebo u něj
sedíte jen dva, nepodléhejte módní vlně, že Vánoce jsou k ničemu, jen
spousta práce, peněz a stresu. Je to
vždy jen na vás. Těší mě, že musím vymýšlet dárky pro tolik lidí. Udělat totiž
někomu radost, je to nejlepší, co znám.
A moje rada? Užijte si prosinec v klidu.
Místo generálního úklidu zajděte na
koncert, s přáteli na víno anebo s námi
pojďte společně roznést dárky… Pusťte si koledy doma při pečení, v autě až
budete stát v koloně a zpívejte si je.
Hodně nahlas. Ať všichni vědí, že si ten
předvánoční shon užíváte naplno.
Já vás na oplátku pozvu ve středu
4. 12. od 18 hodin na vánoční vernisáž. Již tradičně zde najdete výstavu
skupinovou, kde budou obrazy, keramika a šperky výtvarníků, které v galerii nacházíte během roku anebo se

s nimi setkáte v roce příštím. Vernisáž
zahájí nám dobře známá operní pěvkyně Karolína Cingrošová- Žmolíková
s klavírním doprovodem Ludmily Juránkové. Využijte výstavu jako inspiraci
pro originální vánoční dárky, které vám
vždy rádi zabalíme. Vybírat můžete
z vystavených výtvarných děl, či drobností z malých rodinných firem nebo
manufaktur.
Ve čtvrtek 5.12. bude pro všechny čerty, anděly a Mikuláše již tradičně připraveno speciální menu. Tak se zastavte. V druhou adventní neděli 8. 12.
výjimečně od 17 hodin přijďte na
třetí workshop paní Vladislavy Mlady Jiráskové. Jsem ráda, že jsme našli
termín ještě předvánoční, protože tentokrát si odnesete nejen krásný zážitek a mnoho informací, ale především
vlastnoručně vyrobený dárek. Jestli to
bude parfém, tuhý parfém, koupelová
sůl či éterický olej už bude na vás. I tentokrát si udělejte včasnou rezervaci.
Vstupné je opět 800 Kč.
Ve čtvrtek 12. 12. od 18 hodin nás
čeká první Vánoční koncert. Slavnostně nás naladí dětský pěvecký sbor
Sovičky pod vedením Daniely Janoušové. Při této příležitosti předáme dárky
ze „Splněných vánočních přání“ těm,
kteří se budou moci dostavit. Rezervujte si místo včas. Vstupné dobrovolné.
Protože jde o naše spoluobčany nejstarší a často bohužel i s mnoha zdra-

votními neduhy, rozneseme zbytek
dárků v neděli 15. 12. Sraz je u galerie Zelený dům v 16 hodin. Půjdeme společně se zpěváčky ze Soviček.
Přidat se může kdokoli, kdo si chce
zazpívat koledy a udělat radost několika svým starším sousedům. Průvod a vánoční atmosféru si můžeme
doladit donesenými lucernami a jinými světýlky. Vytvořme si naší novou
krásnou tradici.
Poslední pozvánkou je druhý Vánoční koncert, který se koná ve čtvrtek
19. 12. od 18 hodin. Variace barokních
skladeb zazní od dvou bývalých členů
České filharmonie. Vladimír Manoušek a Jan Kvapil zahrají v duu violoncella a houslí. Rozhodně si nenechte
ujít tuto krásnou příležitost posedět
v předvánočním čase s přáteli a nádhernou barokní hudbou Vivaldiho,
Händela, a dalších slavných mistrů. Nezapomeňte ani tentokrát na rezervaci.
Vstupné je 200 Kč.
Na závěr ještě malá prosbička. Berte
prosím všechna představení, přednášky a koncerty tak, jako v divadle. Vím,
že většina z vás dojíždí na poslední
chvíli z práce, ale přeci jen zkuste vyšetřit nějakou minutku navíc a zkuste
přijít alespoň patnáct minut předem.
Velice děkuji za všechny naše účinkující. Již teď se na prosinec těším ještě
o něco víc.
Martina Schiffmannová

INZERCE

CAFÉ GALERIE ZELENÝ DŮM
si vás dovoluje pozvat na zahájení skupinové

„Vánoční výstavy“
4.12.2019 od 18:00 hodin

Alena Antonová, Daniela Benešová, Ivana Kotýnková, ak. mal. Helena Hrušková-Štefková, Květuše Burešová,
Zuzana M.Jeřábková, , ak. soch. Helena Samohelová, Alexandra Dětinská, Vladimír Mencl, Jiří Chadima,
ak.mal. Milan Martinec, Tomáš Hřivnáč, František Ringo Čech, Josef Borecký, Ivana K. Vich, Alexandr Pavlov
Hudební doprovod

Karolína Cingrošová- Žmolíková s doprovodem klavíristky Ludmily Juránkové
Třebětínská 591, Újezd nad Lesy, 19016
Mobil: 608 943 568, e-mail: galerie@cafegaleriezelenydum.cz, fb: Cafe Galerie Zelený Dům,
www.: cafegaleriezelenydum.cz
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Jak jsme slavili Listopad

Jedenáctihodinová instalace čtyř výročí v Újezdském muzeu byla velmi náročná, díky Tomaidesovým a M. Prokišovi
se sešly opravdové, nejen sametové, „skvosty“. A s Maruškou Tomaidesovou jsme měly čas vzpomínat ....
Text básně Pocestný strakonického rodáka F.L. Čelakovského začínající slovy „Je to chůze po tom světě…“ se na zahájení vernisáže prvního ze čtyř výročí 710 let první zmínky
o Újezdě přímo nabízel. Malé odbočení - jako dítě školou povinné si pamatuji nádherné vyobrazení
Čelakovského básně Toman a lesní panna. Bohužel se Strakonice v 70. letech
měnily podle vzoru sovětského družebního města Mozyru a rodný domek
Čelakovského padl s několika dalšími
za oběť panelové výstavbě. Rodný dům
J. Skupy měl štěstí - v něm se v roce
1921 zakládala KSČ. Smutné je, že k takovým nevratným škodám dochází po
republice i dnes. Vždyť i osud újezdského společenského domu Na křižovatce
je toho zářným příkladem!
Druhým výročím bylo 30 let svatořečení Anežky České
ve Vatikánu 12. 11. 1989 za přítomnosti tisíců českých
věřících. Nikoho v ten den vůbec nenapadlo, že díky událostem 17. listopadu a všeho, co následovalo poté, bude
25. 11. 1989 bohoslužba ze Svatovítského chrámu celebrovaná kardinálem Františkem Tomáškem přenášena
státní televizí. My v Újezdě jsme Anežčin odkaz naplnili
v den tohoto výročí 12. 11. v galerii Zelený dům, kdy jsme
podpořili léčbu újezdské školačky Anežky. Jak symbolické!
(více v článku Na Anežku Anežce).
Po „Modlitbě pro Martu”, písni, která se stala symbolem
roků 1968 a 1989, a kterou bez hudebního doprovodu zazpívaly Sovičky, nezůstalo oko suché. Byl to jeden z nejsilnějších zážitků vernisáže. Velkým pomocníkem při přípravě
mi byla kniha Můj rok 1989, díky které jsem mohla připomenout důležité informace zlomového roku našich dějin
z oblasti kultury, vědy, sportu a politiky. Při čtení osobní
vzpomínky paní Taťjány Horké na listopadové události se

mi chvěl hlas - prožívala jsem ty chvíle stejně jako ona, studentka vysoké školy, přímo v ulicích Prahy. Jak jsme k sobě
měli blízko, srdce otevřená. Něžná, sametová revoluce.
A teď, po 30 letech, mi bývá často smutno. Tu dobu si moc
dobře pamatuji a žasnu nad tím, jak se dějiny dají překrucovat. Mrtvý se vyjádřit nemůže a živý si přisvojuje zásluhy!
Od první vernisáže výstavy v muzeu, která se konala
28. 10. 2004, uběhlo 15 let. Slavnostní projev otce zakladatele a čestného předsedy muzejní rady jsem záměrně ponechala na závěr. Historik PhDr. Miloš Schmidt dokázal opět, že
je mistr slova, od kterého se my mladší máme stále co učit.
Děkuji všem, kteří svou prací a zkušeností přispěli Újezdskému muzeu, a vzpomínám na ty, kteří už mezi námi nejsou. Věnujme tichou vzpomínku PhDr. Jaroslavě Jiráskové,
dr. Zdeňce Ladové, prof. Petru Voňkovi a Melánii Tožičkové.
Slavili jsme po „újezdsku“, srdcem a nadšením, vědomi si
toho, že tvořit můžeme díky klidu na práci a svobodě, která
je tak křehká. Poděkování všem, kteří si přišli zavzpomínat
a ocenili tím zároveň půlroční přípravy
výstavy a vernisáže muzejní rady a zaměstnanců Úřadu MČ Praha 21. Velký
dík rodičům Soviček, kteří v Újezdě
v sobotu zůstali, přivedli své děti a dávají jim tak příkladný vztah k místu, ve
kterém žijí. Třeba někdo z těchto dětí
bude v našich šlépějích pokračovat.
K připomínce Listopadu v Újezdě patřily ještě dvě další akce. 15. listopadu
děti z újezdské školy v parku proměnily
jeden ze stromů v „srdcovník“ (více se
o tom dočtete na str. 23). O dva dny později se konal tradiční
lampionový průvod, který vyšel ze Psího plácku a symbolicky
došel právě k srdcovníku, stromu, jehož hlavním motivem je
symbol, který Václav Havel tak rád maloval ke svému podpisu.
Eva Danielová

Vzpomínka u busty TGM

Dne 24. 10. 2019 se újezdská veřejnost sešla u pomníku T.G. Masaryka u příležitosti 101. výročí založení Československé republiky. Pietní vzpomínky se kromě zástupců radnice, školských zařízení, újezdských občanů a rodičů soviček
zúčastnili dcera gen. Stanislava Krause Hana Synková a autor jeho busty akad.
sochař Zdeněk Hošek. Po položení věnce k pomníku T.G. Masaryka újezdskými
hasiči a slavnostním projevu pana PhDr.
Miloše Schmidta zazpíval školní pěvecký
sbor Sovička známé a dětmi oblíbené písničky Ach synku, synku, Ta naše písnička česká a Jednou budem dál. Na závěr poděkovala všem přítomným za účast
paní místostarostka Kristýna Kopecká. Za fotografie děkujeme paní Markétě
Zahradníkové z ÚMČ Praha 21.

Jana Sieberová,
Eva Danielová
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Nové knihy

Na Anežku Anežce

Když jsme na jaře s Danielou Janoušovou připravovaly charitativní projekt na podporu léčby Anežky Hrubé, žákyně 3. E, vůbec nás nenapad Jan Svěrák – Bohemia
lo, jak důstojně bude zakončen. Finanční příspěvek z hudebního květ Elena Ferrante – Temná dcera
 Juraj
Červenák
– nového koncertu „Se sluníčkem v srdci” narostl po charitativní výstavě
prací žáků čtyř základních škol (jednou z nich byla újezdská) „Daruj kvěLes přízraků. Kapitán Stein
 Vlastimil Vondruška – Kronika zániku Evropy. tinu”, kterou uspořádala Martina Schiffmannová v galerii Zelený dům.
Pro předání finančního obnosu rodičům Hrubým ve výši 25 tisíc Kč ne1984 – 2054
mohlo být vybráno lepší datum než 12. listopad. Den, kdy jsme si v Čes Jerzy Kosińsky – Nabarvené ptáče
ku připomněli 30. výročí kanonizace Anežky Přemyslovny, která svůj
 Jeffery Deaver – Hra na nikdy
život zasvětila pomoci nemocným, jsme pracovně symbolicky nazvaly
 Peter May – Pekingský rozparovač
„na Anežku Anežce”. Pomyslnou „třešničkou na dortu” a zároveň podě Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě
kováním těm, kteří Anežce na léčbu přispěli nebo se zúčastnili slavnost Danielle Steelová – Vévodkyně
ního podvečera, byl koncert Klárky Gibišové, devítileté klavíristky, jejíž
 Tomáš Šebek – Nebe nad Jemenem
prarodiče žijí v Újezdě. Anežka a Klárka se poprvé setkaly na květno J.R.R. Tolkien – Pád Gondolinu
vých újezdských oslavách, kde byl celý projekt představen veřejnosti.
 Roman Cílek – Smrt Trojského koně
I přes velkou vytíženost Klárka s maminkou naši prosbu o uspořádání
 Eva Francová – Sladkosti ze Svatojánu
koncertu pro obě Anežky přijala. A byl to opět hudební zážitek! Když
 Adam Folta – Rozhovory na hraně zítřka
 Vladimír Liška – Záhady druhé světové války jsem se s Klárkou naposledy viděla, slíbila jsem jí, že k jejímu oblíbenému plyšovému tygrovi přibude po další návštěvě Újezda plyšová sova
 Arnošt Vašíček – České tajemno
jako památka na první společné vystoupení se sovičkami. Svůj slib jsem
 Christine Leech – Vyšíváme pro radost
splnila a sova přiletěla až z Estonska.
KNIHY PRO DĚTI
Ke dvěma vánočním přáním doručeným do galerie a díky spolupráci se
 Tania Del Rio – Waren XIII
sociálním odborem, především díky práci terénních pracovnic a komu Pavel Čech – O Červenáčkovi, Dobrodružství
nikaci s Radkou Lipanovičovou, vedoucí odboru, si návštěvníci rozebrapavouka Čendy
li přání jedenácti újezdských seniorů, čímž se naplnil záměr Splněných
 Ladislav Špaček – Dědečku, vyprávěj o světě.
vánočních přání, první vlaštovky projektu Srdcem pro Újezd. Předání
Rokovy výlety do historie – etiketa pro školáky
proběhne 12. 12. v galerii při koncertu Soviček nebo 15. 12., kdy Sovič Susane Berner – Jaro, Léto, Podzim, Zima –
ky předají splněná přání seniorům přímo v místě jejich bydliště.
obrázkové příběhy
Paní galeristka předala maminkám Gibišové a Hrubé, Anežce a Klárce
 Oldřich Růžička – Herbář pro děti
krásné květiny. Pro Anežku jsme připravily ještě jedno překvapení - své
 Jana Balonová – Moje nejkrásnější vánoční knížka
originální kresby sv. Anežky, které po celou dobu Klárčina koncertu
 Irena Kaftanová – Ježíškova dobrodružství
měly své důstojné místo na pianinu, jí osobně předaly Matilda Hro Hana Primusová – Skřítek Rozekvítek
mádková a Karin Gerbocová, obě žákyně 5. B Masarykovy ZŠ. Matildin
 100 top fotbalistů
obrázek byl použit při tvorbě pozvánky na další z mimořádných akcí,
 Senzační příběhy Čtyřlístku 18.
která mezigeneračně Újezd propojila a naplnila odkaz obdivuhodné
 Minecraft, Minecraft atlas
ženy s velkým srdcem.
Co napsat na závěr? „Tužka myšlenky na papír zapisuje, ještě než doVšem čtenářům místní knihovny přejeme
píše, poděkuje. Všem těm, kteří pomáhají, radí, pějí, navštěvují, od doklidné prožití vánočních svátků a v novém
mácích po úřední, všem těm, kterým srdce bije, díky kterým Újezd žije.“
roce 2020 jen to nejlepší

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, knihovnice

Ochotníci zahráli na Blatově

Dělat kulturu v Újezdu má smysl. S takovým dojmem odjížděl divadelní spolek Mi-Nu-Ta v pátek
8. listopadu po odehrání představení Manželský
poker z Restaurace na Blatově. Představení eskalující běžný manželský život v pozoruhodnou
frašku odměnil potleskem sál plný diváků.
Překvapení bylo oboustranné, jak na straně újezdských občanů - divadlo přijelo za námi do Újezda,
ne my za divadlem do centra Prahy, tak na straně
ochotníků - z nadšeného publika i pěkného sálu.
Michael Málek, principál souboru, po představení přislíbil, že zkusí zprostředkovat vystoupení dalších ochotnických souborů. Mohla by tak
vzniknout hezká divadelní tradice. Sál si svou
vesnickou autenticitou říká například o adaptaci
některé z her autorů Járy Cimrmana. V naší zemi
je prý několik set divadelních spolků, které hry
o nejslavnějším fiktivním Čechovi reprodukují. Je
tedy možné, že si v příštím roce zajdeme v Újezdu i „na Cimrmana“.
Míša Skalníková
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Eva Danielová

LIDÉ

Mladý muž a violoncello
Štěpán Doležal žije v Újezdě od roku
2011, kdy zde koupili s manželkou
domek a začali jej renovovat. Říká,
že bydlení v domě mu usnadňuje
práci – může totiž hrát kdykoliv potřebuje a nebojí se, že bude rušit
sousedy. Pan Doležal je totiž violoncellista. Hraje ve Státní opeře, ale
především je členem Bennewitzova
kvarteta. Zastihl jsem jej doma právě po návratu z turné.
Pane Doležale, který ze souborů, v nichž hrajete, považujete za
svůj hlavní?
Hrát profesionálně na hudební nástroj vyžaduje nejen ten nástroj
ovládat, ale mít i angažmá, která
vám zajistí možnost vystupovat.
Hrát v orchestru Státní opery je bezesporu čest a příležitost, za kterou
jsem vděčný. Orchestr má na každé
místo více hráčů, kteří na zkouškách a představeních alternují, což
mi umožňuje dělat to, co považuji
za příležitost k ještě větší realizaci –
hrát v Bennewitzově kvartetu.
Odkud ten název?
Antonín Bennewitz byl houslista,
který vychoval a inspiroval řadu
slavných umělců, takový Jára Cimrman české hudby. Zakladatel české
houslové školy, který učil Ševčíka,
Ondříčka, Hoffmanna, Suka, Nedbala a dal podnět k založení slavného
Českého kvarteta. Bohatost jeho života a hudebního dědictví nás oslovily a jméno jsme si půjčili.
Je rozdíl mezi prací ve velkém orchestru a v kvartetu?
Bezesporu. Ve velkém orchestru
jste součástka stroje, musíte fungovat bezvadně, ale můžete se spolehnout i na kolegy a na dirigenta.
Moc rád vzpomínám například na
spolupráci s takovým velikánem, jako byl Jiří Bělohlávek. Ale repertoár
je daný a vy odvádíte špičkové řemeslo. V našem kvartetu je to jiné.
Jsme čtyři, názor každého z nás má
stejnou váhu, ale máme rozdílné
pocity a představu, co zařadit do
repertoáru a jak to hrát. Takže tady
si musíme lidsky opravdu dokonale
sednout. Na začátku, než jsme se
opravdu sehráli, jsme 15 let zkoušeli čtyři hodiny denně 7 dní v týdnu,
nepočítaje v to individuální přípravu. Na to už potřebujete disciplínu,
toleranci, pochopení. A navíc musí-

te být na všech zkouškách, všech vystoupeních. V kvartetu není nikdo,
kdo by za vás zaskočil.

No tedy! A jak je to s repertoárem, který hrajete, jak jej sestavujete?
Tak to je vždy alchymie. Jednotlivé
skladby se samozřejmě liší, ale mělo by je něco spojovat, návštěvník
koncertu by měl mít pocit, že poslouchal ucelenou sestavu. Třeba
já osobně jsem rezervovaný k autorům 2. poloviny 20. století. Jejich
hudba, podle mého, je honbou za
inovací, technikou, experimentem,
ale chybí to podstatné – nepůsobí
na vaše city. A to já u hudby a umění vůbec považuji za zásadní. Proto
jsem rád, že těžiště našeho repertoáru je v klasice – hrajeme Mozarta,
Beethovena, Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Bartóka atd. V nedávné době
jsme se zaměřili na hudbu tzv. terezínských autorů. Už před lety jsme
nastudovali 2. kvartet Pavla Haase
(bratra herce Hugo Haase) a přes
něj jsme se seznámili s díly dalších
českoněmeckých židovských hudebníků – Ullmanna, Krásy, Schulhoffa a z jejich děl letos sestavili
a nahráli desku. Je to zatím docela
neznámá, ale vynikající hudba skladatelů, kteří bohužel zahynuli v koncentračních táborech. Tyto skladby
uvádíme pravidelně na koncertech
po celém světě a dokonce i u silně
konzervativního publika v Japonsku
mají vždy úspěch.
Mluvíte o Japonsku. Hodně cestujete, že?
My hrajeme asi osmdesát koncertů
ročně. A určitě nejméně polovinu
v zahraničí. Zrovna teď jsme hráli ve
Vancouveru, Torontu a Washingtonu. V únoru se chystáme opět do Japonska, kde odehrajeme deset koncertů během dvanácti dnů. V USA
nebo Německu pro nás pracují profesionální agentury. Právě tak v Japonsku. Je vůbec zajímavé, jak silně
Japonci reagují na evropskou klasickou hudbu.
Jaké máte plány do budoucna?
Věřím, že možnosti Bennewitzova
kvarteta jsme ještě nevyčerpali. Hudebně i vztahově nám to vyhovuje
a věkovou rezervu také máme. Takže tam já, ale i moji spoluhráči soustředíme naše úsilí.

A jak se Vám žije v Újezdě?
Potřebuji hlavně klid na zkoušení. A také možnost relaxace, čehož
se mi při dostavbě domku a jeho
údržbě dostává měrou vrchovatou.
Zároveň ale musím skoro každý
den do Prahy, takže blízkost města
a spojení mi vyhovují. Líbí se nám
zdejší zázemí, mladší děti chodí do
místní školy, manželka je zde zastupitelkou. Našli jsme se tu a jsme
spokojeni.
Pavel Moudrý

Štěpán Doležal (42 let), profesionální hudebník, hráč na violoncello. Konzervatoř vystudoval
v Ostravě, AMU v Praze. Je členem
Bennewitzova kvarteta, se kterým
získal několik mezinárodních hudebních ocenění – například zlatou
medaili v japonské Ósace a 1. místo na soutěži Premio Paolo Borciani v Itálii (oboje má v hudební
branži podobnou prestiž jako MS
ve sportu). Rovněž je hráčem orchestru Státní opery Praha. S manželkou Lucíí má dcery Julii a Kláru
a syna Matěje. Jako koníčka má
veškeré řemeslné práce spojené
s rekonstrukcí domu včetně prací
na zahradě. Dále je to jízda na kole
a horská turistika, na což mu ale
moc času nezbývá.
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DVOJÍ METR

V minulém ÚZ mě překvapilo otištění článku „Újezdský strom (ÚS) informuje“, kde p.
Hartman jménem ÚS opět uváděl svá manipulativní a nepravdivá tvrzení týkající se kauzy
topoly. Překvapivé pro mě bylo, že šéfredaktor Hruška tyto zjevné nepravdy otiskl, aniž by
k nim alespoň uvedl nějaký komentář, jak to
s oblibou činil u mých příspěvků. Vzpomněl
jsem si na minulé volební období, kdy mi cenzuroval každý článek, aktivisticky si domýšlel
důvody, proč nelze můj příspěvek otisknout,
případně když důvod nenašel, otiskl mi příspěvek pouze v elektronické verzi ÚZ. A tak se
musím p. Hrušky zeptat, co se změnilo v jeho
přístupu, že najednou mu nevadí, že topoly se
řešily už v předešlých ÚZ, že mu nevadí, že bez
jakýchkoliv důkazů p. Hartman obviňuje radnici z nenávistného tažení vůči ÚS či naznačuje, že se jedná o mstu za golf? Přitom ten
samý p. Hruška odmítal mé příspěvky s tvrzením, že: „váš příspěvek bude publikován na
webu MČ, protože jde o diskuzi překračující
jedno číslo zpravodaje“ (1. 3. 18), „Z prostorových důvodů bude váš příspěvek uveřejněn
na webu MČ“ (18. 5. 18), „Nejde o cenzuru, ale
editorský zásah“ (2. 6. 18), „vámi zaslaný diskuzní příspěvek bude z prostorových důvodů
uveřejněn na webu“ (27. 8. 18) atd.
Tento dvojí metr, který pan Hruška uplatňuje selektivně podle toho, kdo je autorem příspěvku svědčí o tom, že není nestranným novinářem, nýbrž aktivistickým podporovatelem
jemu spřízněných uskupení. Otázkou tedy je,
zda ÚZ potřebuje takového šéfredaktora.
Jiří Lameš
Protože mě p. Lameš veřejně vyzývá k vysvětlení, připojuji pár slov. Jím zmíněný příspěvek vysvětloval, na co se čtenáři často ptají – proč se
Újezdský STROM odvolával v „kauze“ kácení topolů. Slova vytržená z rok a půl starých emailů
nepovažuji za argumentační základnu, na niž
bych měl veřejně reagovat. Na závěr snad ještě dovětek k údajné cenzuře a aktivismu. Není
těžké prolistovat si vydání ÚZ za poslední dva
roky a zjistit si, že p. Lameš je s přehledem nejplodnějším autorem této rubriky.
Blahoslav Hruška

OPRAVA CESTY DO KVĚTNICE: NAŠE ZKUŠENOSTI

Opravená cesta z Rohožníku do
Květnice je možná chvályhodná
záležitost. Je však neskutečné, jakým způsobem byla tato oprava
realizována a naplánována. První
den rekonstrukce obyvatele Machovické ulice zaskočilo odstranění
betonových zátaras před lesíkem
na konci Žehušické, které bránily
nelegálnímu vjezdu aut do lesa, které umístilo na přání občanů minulé
vedení radnice. K našemu údivu firma, která rekonstrukci realizovala,
prokácela průjezd lesem a začala
jím odvážet nákladními auty panely
z původní cesty!
Okamžitě jsme reagovali a poslali
mail panu starostovi, kdo je za to
zodpovědný a proč se to děje, neboť
někteří zastupitelé ani zaměstnanci
úřadu o akci nevěděli. Pan starosta
se nejprve staral o to, s kým jsme
komunikovali, nicméně vzápětí po-

věřil vedoucího OMI, aby zjistil oč
jde. Ten nám sdělil: „Vše je v pořádku, dohoda se starostou Květnice
a s Lesy ČR, vše po obnovení cesty
dají do pořádku. Nic se nestalo”.
Nic není v pořádku, betonový zátaras do lesa je sice na svém místě, ale
v lese zůstal nepořádek a ač zástupci Květnice slíbili úpravu, zpomalovací retardéry v ulici Žehušické zůstaly utržené a propadlé. Navíc jak
se ukázalo nebyla pravda, že o akci
ví zástupci Lesů ČR. Revírník pan
Sedláček o ničem nevěděl.
Zprávu o porušení všeho, co se
může v lese či klidové obytné zóně porušit, jsme sdělili i místostarostovi pro dopravu a bezpečnost
a na odbor dopravy a životního
prostředí. Nikdo nereagoval a doposud nás nikdo nepřesvědčil,
že celá stavba probíhala regulérně.
L. Polák, J. Batík

VZPOMÍNKA A PODĚKOVÁNÍ
Nejprve vzpomínka: V památný
den 17. listopadu by se letos dožil
95 let můj otec Jiří Sikač. Začátkem
listopadu tohoto roku to bylo 10 let,
co naši obec definitivně opustil, nejprve do nemocničního léčení a posléze do Léčebny dlouhodobě nemocných ve Vysočanech, kde také
v dubnu 2010 zemřel.
Můj otec nebyl rodilý Újezďák. Pocházel z Lovosic, odkud se se svým
otcem, který tušil v Sudetech neblahý vývoj ve vztazích s Němci, raději
odstěhoval do vnitrozemí. Bylo to
těsně před válkou. V Újezdě rychle
získal řadu přátel, protože byl velký
sportovec, hrával závodně hokej,
fotbal i košíkovou. Bohužel jeho vrstevníci, kteří by si na něj mohli jako
na spoluhráče mohli vzpomenout,
jsou už většinou také po smrti.
A teď to poděkování: Jakmile za-

čalo být jasné, že stáří devastuje
mého otce a on postupně ztrácí
samostatnost, až začal potřebovat
každodenní péči, byla otázka, jak
tento problém vyřešit. A tady mi
velmi pomohl sociální odbor MČ
Praha 21, když zajistil každodenní
návštěvy u mého otce. Jeho vedoucí, paní Lipanovičové a pečovatelce
pí. Herinkové vděčím za to, že můj
otec si mohl života v Újezdě užívat
co nejdéle. Určitě mu v domácím
prostředí bylo subjektivně lépe než
v nějaké ústavní péči. Vždy, když potkám pí. Lipanovičovou, uvědomím
si, jak moc jsem jí vedenému odboru zavázán.
Moc děkuji a přeji, abyste podobná slova díků slýchali v novém roce
i od ostatních spokojených seniorů,
resp. jejich blízkých, co nejčastěji!
Jiří Sikač

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)

Dovolte mi malé ohlédnutí za 17. listopadem 1989. Nastoupila jsem tehdy po škole do prvního zaměstnání
v Praze a vzpomínám si, jak z akcí na
Václaváku i jinde byla cítit obrovská
soudržnost, ohleduplnost a nebojím
se říct i láska k ostatním lidem. Měli
jsme radost, že je svoboda a že mů-

žeme svobodně vyjadřovat své názory. Teď po 30 letech si uvědomuji, jak
se nám ten svobodný duch vytratil.
Někteří si myslí, že mohou ostatním
určovat, co si mají myslet. Společnost
je polarizovaná a ten, kdo nemá ten
„správný“ názor, ať raději mlčí.
Přála bych si, aby se nám ta báječná porevoluční atmosféra vrátila, abychom

se k sobě dokázali zase chovat pěkně
a byli k sobě vzájemně tolerantní.
O atmosféře a pohodě by měly být
i Vánoce, a tak Vám přeji, abyste si je
skutečně užili. Vždyť každý si nakonec
stejně pamatuje hlavně tu sváteční
pohodovou náladu a ne to, jestli bylo
naklizeno a napečeno. I když mně by to
bez vanilkových rohlíčků taky neprošlo.
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MUDr. Zuzana Dastychová
(Občanská demokratická strana)

Vážení Újezďáci,
dovolte mi popřát Vám pohodový

adventní čas, klid a hodně dárků
o Vánocích.

Mgr. Lucie Doležalová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

obyvatelům Újezda. Reálně hrozí, že
vidina dostupnějšího parkování k nám
přiláká o to víc aut z okolí. Jakkoliv velké parkoviště se tak pravděpodobně
naplní již v ranních hodinách. Nyní je
plánováno i zneprůjezdnění oblasti za
Lidlem. V souvislosti s tím probíhala
měření, která ukázala, že v ranní špičce
si zkracuje cestu vedlejšími ulicemi kolem 80 aut za hodinu. To znepříjemňuje život rezidentům a ohrožuje chodce,
chodníky zde zcela chybí. Snaha svést
maximum aut na hlavní dává smysl,
jenže s sebou bohužel nese další zahuš-

tění dopravy na Novosibřinské. Jak budou potom vypadat už teď dost strašné
ranní zácpy? Bude vůbec možné dostat
se z Rohožníku autobusem včas na
vlak? To, že projekt parkovacího domu
pomáhá protlačit i běchovický pan starosta Martan je logické – odklonil by
tím část aut, která by mohla směřovat
na jejich záchytné parkoviště. Než uděláme další kroky k realizaci parkovacího
domu, pojďme si v klidu říct, komu tím
vlastně prospějeme. Na závěr mi dovolte popřát vám všem klidný adventní čas
a krásné Vánoce.

Bc. Blanka Charvátová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

trochu jinak. Ráda bych poděkovala
paním učitelkám Tmějové a Lehoučké
za to, s jakým nadšením a energií se
do Montessori vzdělávání vrhly. Ohlasy od dětí mluví za vše. Jsou nadšené,
plné elánu a škola je opravdu baví.
Vyučování sleduji jakožto rodič budoucích školaček. Vidím mé holky
natěšené z prvních tříd, protože jsem
přesvědčena, že tato forma výuky je
zaujme. A neumím si představit to
zklamání, že za rok bude všechno jinak a trochu se toho obávám, neboť
zatím není vytvořená dlouhodobá
koncepce těchto tříd.

Pojďme to změnit, připravme koncept Montessori minimálně pro celý
první stupeň. Bez celkové Montessori
koncepce na naší škole děláme z našich dětí tak trochu pokusné objekty
a čekáme, jak to dopadne, jak je přijme další nová třída. Myslím si, že si
paní učitelky, děti i rodiče zaslouží jistotu návaznosti v dalších letech.
Nemám nic proti klasickému vzdělávání, jen každému vyhovuje něco trochu
jiného. Ráda bych poděkovala všem
paním učitelkám a učitelům ze školy
i školek a popřála jim energii a nadšení do jejich nelehké, ale důležité práce.

Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

pravdami, polopravdami a fantasmagorickými úvahami se hemžícího
magazínu OKO, útočícího tentokrát
výhradně na opoziční zastupitele,
jejich rodiny, zaměstnavatele rodinných příslušníků a každého považovaného za možného podporovatele
opozice. Poněkud naivní aranžmá, že
bývalý šéfredaktor Duchek nic neovlivňuje, to vše píše a řídí „redakce“,
nejen že je nevěrohodné, ale vede
k prostému zjištění, že za všechny
výroky „redakce“ nesou občansko
i trestněprávní odpovědnost pánové
Veselý, Jacek a Lameš. Nesnížíme se

k nekonečným a zbytečným hádkám
ohledně lží a manipulací v magazínu
OKO. Tam, kde to bude účelné, se
budeme bránit adekvátním způsobem. Skutečnost, že politický škvár
OKO napadá výhradně opoziční zastupitele, budí dojem, že se tak děje s podporou nebo alespoň tichým
souhlasem vedení radnice, že existuje spojenectví mezi radnicí a politickým spolkem OKO. Rádi bychom
věřili, že vládnoucí koalice ODS/ANO
dokáže oslovovat občany jiným způsobem a nepotřebuje podporu pochybného politického spolku.

RNDr. Pavel Roušar
(Otevřený Újezd)

A stávka kvůli platům? Ruku na srdce,
kdo z nás by čekal celých 30 let, aby
dostal průměrný plat. Naše radnice
mohla veřejnosti vysvětlit problémy,
které školy, včetně té naší, musí řešit.
Neudělala nic a za školu se nepostavila. Držím učitelům palce, aby se vztah
ke vzdělání a školství radikálně zlepšil.
Píšu v době, kdy jsme dostali podklady
na zasedání zastupitelstva. „Dovolte mi
informovat, že tento bod nepredkladam ja, ale predklada jej pani mistostarostka a ja verim, ze je radne pripraven
k projednaní,” odepsal starosta paní za-

stupitelce Charvátové, která se zděsila,
že budeme projednávat rekonstrukci
zdravotního střediska bez jakýchkoliv
podkladů. Není znám harmonogram,
cena, provozní opatření, zkrátka nic.
Bod předložila místostarostka Kopecká (ODS). Její představa, že zastupitelé
mají rozhodovat na základě jakési ústní diskuse na zasedání je příšerná, ale
mnohem horší je představa starosty
Samce (ODS), že je to tak správně. Ukazuje se, že vůbec nemají ponětí o tom,
jak to má být a jak moc je tohle špatné.
I přesto Vám přeji krásné Vánoce.

Parkovací dům u klánovického nádraží je pro mnohé lákavou představou.
Všem je jasné, že nynější divoké parkování všude, kde se dá (i nedá), je potřeba řešit. Proto se může zdát, že vytvořit
několik stovek parkovacích míst hned
u vlaku je skvělý nápad. Kdokoliv bude
potřebovat, tam kdykoliv zaparkuje.
Ale bude to opravdu tak? I tohle řešení má svá úskalí, o nichž se podle mě
málo mluví. Především zřejmě nepůjde vyhradit, byť část parkovacích míst,

Dovolte mi, abych Vám popřála poklidné svátky vánoční a úspěšně vykročení do roku 2020. Snad nám nový
rok přinese vše dobré, ať už v osobním životě, tak i v tom obecním, komunálním.
Dnešní úvahu bych ráda věnovala
škole. V Újezdě byl úspěšně spuštěn
projekt vyučování podle Montessori
principů. Letos byla otevřena už druhá třída, kde se takto vyučuje. Jsem
nadšená, že i na tak velké škole, jako
je ta naše, se našel prostor zkusit to

Před rokem pozvolna utichla volební vřava a zdálo se, že je před námi
období relativního klidu. Jako pozitivní krok jsme před rokem ocenili
informaci, že pokud rada jmenuje
zastupitele pana Duchka do redakční
rady Újezdského zpravodaje, nebude vycházet mimořádně agresivní
politický magazín OKO, řízený do
té doby stejným zastupitelem. Ale
něco se změnilo a po roce se v poštovních schránkách objevil nezvaný
host, další vydání potměšilého, ne-

Ocenil jsem stávku učitelů. Nemají
to jednoduché. Jen málokdo z veřejnosti chápe, že se v blízké době může
stát, že naše děti nebude mít kdo učit.
Vůbec přitom nejde o pár procent
základního platu. Učitelé v naší zemi
jsou často vnímáni jako dělníci u pásu, po kterém projíždí housky, které
mají dopéci. Platí představa: “Nemusím se starat, ale housku chci mít dokonalou, křupavou a voňavou, jinak
ji budu reklamovat”. A to je špatně.
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Petr Říha
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

musím sehnat poslední chybějící dárek a zapomněl jsem koupit vajíčka.
Takto popsané, vypadají Vánoce jako
katastrofa, nemám pravdu?
Naštěstí vedle materiálních „hodnot“
existují hodnoty „duchovní“, přičemž
oba světy se dají celkem dobře zkombinovat. Například moje dospělé děti
milují dostávat dárky, to jim z dětství
zůstalo. Jakmile pochopily, že Ježíšek nefunguje, přijaly za své i jejich
rozdávání a mívaly velkou radost,
když nás obdarovaly něčím, co bylo
v jejich očích naprosto úžasné. Jenže
poté, co jsem jim ukázal skříň plnou

chlastu, s počtem lahví tak na dva
lidské životy, začaly přemýšlet. Nikoli
o dědictví ve skříni; začalo je víc zajímat, co máme rádi, jací vlastně jsme.
A tehdy nastal soulad mezi „duchem
a hmotou“, děti pochopily, že podstatné je vnímat druhého a snažit se
vidět svět i jeho očima.
Pojďme si tedy také dělat radost zájmem o druhého a pochopením jeho
světa. Nezabývejme se hlasateli jediné pravdy a samozvanými mravokárci. Svět je totiž barevný a pestrý,
stejně jako Vánoce. A přesně takové
přeji vám všem.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)

láše, milého anděla a ne moc strašlivého čerta. Ať Vám při vánočních nákupech netečou nervy a ať každý pod
stromečkem najde to, co si přál. Nezapomínejme, že nejde o soutěž, kdo
komu dá nejhezčí dárek, ale o poho-

du a klid s rodinou, dobrou štedrovečerní večeři, cukroví a krásné pohádky, které jako by každý rok byly nové,
i když je známe nazpaměť. Snad se
nám poštěstí a pořádně nasněží, aby
zimní hrátky byly to pravé ořechové.

Ing. Ondřej Vojta
(Občanská demokratická strana)

draží postavit. Na to nepotřebujeme
žádné průzkumy veřejného mínění,
to dá prostě zdravý selský rozum, že
stejně jako u každého supermarketu
je parkoviště pro nakupující, tak u každého normálního nádraží nebo letiště je parkoviště pro cestující.
Až parkoviště u klánovického nádraží postavíme, a já jsem přesvědčen,
že nějaké postavit musíme, pak můžeme s klidem aktivistům v opozici
svěřit zodpovědný úkol: pomocí anket, kulatých stolů, demografických
studií, akčních plánů nebo případně
i referenda u občanů Újezda dlouze

a detailně zjišťovat, jaký druh závor
by si na parkovišti u nádraží představovali. Tedy ve skutečnosti kdo
tam bude smět parkovat, jak dlouho, za kolik a případně kdo tam parkovat nesmí.
A až se zjistí, že výsledek referenda na
otázku jestli smí na parkoviště i Klánovičtí bude 48,3% pro a 51,7% proti,
když v referendu hlasovalo působivých 13,1% občanů Újezda, přičemž
2,8% hlasů bylo neplatných, protože
nemají auto, tak to bude typický výsledek zavádění principů přímé demokracie do komunální politiky.

Milí čtenáři, až budete mít v rukách
toto číslo zpravodaje, budeme již
myslet na blížící se Vánoce. Ti pilnější budou mít nakoupené dárky, my
ostatní začneme pomalu hysterčit.
Každým rokem si říkám, co vymyslet,
abych se předvánočnímu šílenství
vyhnul. Dopadne to jako vždy. Dárky
nestíhám, kapr zbyl už jen ten břichem vzhůru a majonéza v sámošce
došla chvíli před tím, než jsem pro ni
doběhl. Vyrobit ji sám, jak jsme kdysi doma dělali, nemám čas, protože
Drazí spoluobčané, s příchodem prosince bych Vám rád popřál příjemné
prožití adventu, vánočních svátků
a Silvestra s co nejmenší opičkou.
Dětem přeji pěkného štědrého Miku-

Tak máme na parkovišti u Lidlu závory. Vlastně se divím, že to Lidlu trvalo tak dlouho, než si všiml, že mu
na parkovišti pro zákazníky na celý den odstavují auta lidé, kteří pak
pokračují autobusem na klánovické
nádraží, kde se zaparkovat nedá.
Domnívám se, že městská část by se
ke svým občanům měla chovat obdobně jako Lidl ke svým zákazníkům,
tedy usnadňovat a zpříjemňovat jim
život. Stejně jako to kdysi udělal Lidl,
tak je nutné nejdříve parkoviště u ná-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kam s odpadem

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD

SVOZ ODPADU O VÁNOCÍCH

14. prosince
Toušická (u spořitelny)
		
Rohožnická (u prodejny Albert)
Doba přistavení: od 900 do 1300 hod.
Do kontejnerů patří:

starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty (např. staré bojlery).

Do kontejnerů nepatří:

živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky
podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení,
TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Poslední sezónní svoz popelnic na bioodpad proběhne
v pátek 6. prosince.

SMĚSNÝ I TŘÍDĚNÝ ODPAD:
23. – 31. 12. 2019
svoz v pravidelných svozových dnech, v případě tříděného
odpadu budou v kritických oblastech svozy posíleny
1. 1. 2020
svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne
v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2020
standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
Převzato z tiskové zprávy Pražských služeb a.s.
Martin Švejnoha,
odbor životního prostředí a dopravy
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Směsný odpad podraží, hnědé popelnice zlevní
princip finanční spoluúčasti vlastníka nemovitosti, ale
jen ve výši 50 % oproti ceně Pražské služby pro rok 2019.
Uvedené změny se týkají domovního, nikoliv živnostenského odpadu.

Poplatek za směsný komunální odpad (černé popelnice)
se od 1.1. 2020 zvyšuje o 30%. Od roku 2005 byl poplatek stejný, přestože náklady na svoz a likvidaci narostly
- spolu s průměrnou pražskou mzdou - víc než o třetinu.
Naopak poplatek za hnědé nádoby na bioodpad zlevní.
Město se rozhodlo tuto službu převzít s tím, že zachová

Převzato z tiskové zprávy Magistrátu hl.m. Prahy,
redakčně kráceno.

Cena nádob na směsný komunální odpad od 1. 1. 2020:
Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu za měsíc v Kč
četnost/týden

1x za 2 týdny

1x týdně

2x týdně

112

199

373

70 litrů

3x týdně
-

4x týdně

5x týdně

-

-

6x týdně

7x týdně

-

-

80 litrů

112

199

368

-

-

896

-

-

110 litrů

134

242

454

667

878

-

1 307

-

120 litrů

133

242

436

655

883

1 043

1 242

1 440

240 litrů

212

394

762

1 078

1 431

1 671

2 071

2 471

360 litrů

304

555

1 030

1 503

1 997

2 480

-

-

660 litrů

553

998

1 890

2 782

3 673

-

-

-

1 100 litrů

770

1 388

2 601

3 838

5 060

5 915

7 458

9 001

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
č e t n o s t / 1x za
týden
2 týdny

1x
týdně

2x
týdně

120 litrů

56

112

224

240 litrů

90

179

359

Odpad na hřbitově

Ke hřbitovu jsme nechali umístit nádoby
na směsný komunální odpad a na plasty, stávající kontejner slouží pro odložení
bioodpadu – listí, uschlých květin, popadaných větví apod. Prosíme nevhazujte
do tohoto kontejneru květiny i s plastovými květináči případně jiný odpad,
který není biologického původu, protože v tomto případě odpad z kontejneru
musí být následně tříděn pracovní četou
úřadu, je to zbytečné a zdržuje to tak od
mnohem užitečnější práce.
Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy

Chcete
ušetřit?
Třiďte bioodpad!
Od nového roku v celé Praze.

bioodpad.praha.eu
PRAHA_odpady_zanaska_popelnic_Plakat_2019_A3_420x297_v04.indd 1

14/11/2019 15:58

Klánovický les – pěší, cyklisté i jezdci na koních
V současné době se množí stížnosti na pohyb jezdců na koni v Klánovickém lese. Klánovický les je v první řadě lesem
hospodářským, který zároveň slouží k rekreaci a odpočinku
nejen občanů žijících v jeho blízkosti, ale i dalších návštěvníků ze širšího okolí. Bývá plný houbařů, po jeho cestách a pěšinách se pohybuje větší množství chodců, běžců, občanů
se svými čtyřnohými mazlíčky, veliké množství dětí, cyklistů
a v neposlední řadě i jezdců na koních. Všem těmto skupinám návštěvníků je při dodržování pravidel užívání lesa vyplývajících z §20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném
znění, vstup do lesa umožněn. Tedy na lesních cestách se
můžeme setkat i s cyklisty a jezdci na koních.
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Samozřejmostí je, aby všichni uživatelé lesa byli vzájemně
ohleduplní. Žádáme všechny, kteří se pohybují po těchto
cestách rychleji než pěší, zvláště jezdce na koních a cyklisty,
aby dbali zvýšené opatrnosti, nejsou na cestách sami. Také
žádáme, aby i rodiče menších dětí byli opatrní, poučili děti,
že mohou v lese potkat i cyklisty a jezdce na koních. V neposlední řadě doporučujeme všem, kteří do lesa chodí se psy,
aby je, vzhledem k množství pohybujících se lidí a velkého
množství divočáků, kteří se opět přestěhovali z kukuřičných
polí do lesů, nevodili tzv. na volno. Přejeme nám všem mnoho klidných chvil strávených v Klánovickém lese.
Dana Slabochová,
odbor živ. prostředí a dopravy

ŠKOLA

Kdo jí mrkev, ředkvičky, ten je zdravý celičký
Podzim, čas sklízení ovoce, zeleniny,
také čas nemocí. U nás v mateřské
škole Rohožník jsme se učili o prevenci
před nemocemi – vitamínech, otužování, dodržování hygieny, zdravé stravě,
kde sehnat vitamíny z přírody, bylinky
(ty si umíme vypěstovat na naší zahradě, jako třeba mátu, šalvěj, petržel, libeček, pažitku). Také jsme si řekli o tom,
jaká potravina prospívá, co je pro růst
a sílu důležité. Poznávali jsme zeleninu a ovoce podle hmatu, řekli si, co je
pecka, jádřinec, kde které ovoce nebo
zelenina roste, jak vypadá, jejich barva,
tvar. Letos byla na naší zahradě zdařilá
úroda. Ochutnali jsme nejen ředkvičky,
hrášek a rajčata, ale dařilo se i rybízu,
jabloním a jablkohrušni. Horší to bylo s
malinami, které ne a ne se uchytit. Ale
nevzdáme to.
I tento rok jsme pokračovali s našimi
oblíbenými řemesly, kterými chceme
vrátit dětem možnost zkoušet, tvořit a „opravdově pracovat“. Ve dvou
třídách máme již ponk se svěrákem.
Úkol je nejprve vymyslet, co to bude,
pak měřit, řezat, lepit… a je tu dřevěný stolek, robot, domeček. Kluci, ale
i některé holčičky, umí uříznout větev
a rozřezat ji na malé kousky. K práci

Zájezdy do Anglie

V letošním školním roce pořádá naše škola hned dva zájezdy do Anglie.
Jeden pro mladší děti z pátých tříd a druhý pro děti druhého stupně.
Pro děti z 5. tříd je připraven osmidenní pobyt v jihoanglickém Brightonu s třídenní dopolední výukou angličtiny na místní jazykové škole. Kromě
výuky se podívají na řadu zajímavých míst v Anglii. Za zmínku stojí projížďka lodí po Temži, hrad Hever s vodním bludištěm, námořní základna
Portsmouth nebo Královská observatoř v Londýnské Greenwich. Zájezd
organizuje osvědčený a sehraný pracovní tým: Eva Hegyiová a Radoslava
Kohoutová.
Pro II. stupeň je připraven poznávací zájezd do jižní Anglie včetně Londýna
v termínu 27. 5 - 1. 6. 2020. V Brightonu děti navštíví Sea Life Centre –
akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů. Z města Battle nás čeká
přejezd historickým vlakem do jednoho z nejkouzelnějšího středověkého
hradu v Anglii. Další výlet bude např. do Devil´s Dyke, což je legendární
místo na South Downs. Přejezd do Portsmouth – HMS Victory (prohlídka)
– loď, která byla v r. 1805 z Portsmouth vyslána do Trafalgaru a Spinnaker
Tower – vyhlídková věž s výhledem na přístav Portsmouth. Poslední den je
naplánovaná celodenní návštěva Londýna a Greenwiche. Přejezd vyhlídkovou lodí do centra Londýna a následně prohlídka nejznámějších
míst – Westminster
Abbey, Trafalgar Square, Buckingham Palace,
London Eye. Zájezd organizují učitelky angličtiny z II. stupně: Ivana
Kleinhamplová a Lenka
Kny
E. Hegyiová, R. Kohoutová,
I. Kleinhamplová a L. Kny

potřebujeme rukavice, protože nástroje máme opravdové a musíme
dbát na bezpečnost. A o bezpečnosti
a záchraně zdraví nám přijeli začátkem listopadu povědět i záchranáři
z Říčan. Děti měly možnost prohlédnout si sanitku, vyzkoušet si první pomoc a ošetření zraněného kamaráda.
Měsíc listopad byl o řemesle hajný, dřevorubec. Tato řemesla nás doprovází
do lesa. Seznamujeme se se zvířátky
a životem lesa. Naše školní zahrada se
musí také připravit na zimu. Jako každý rok jsme uspořádali brigádu, která
nám tradičně propršela, nicméně rodiče a také děti opět ukázali, jak se umí
ohánět pilou, hráběmi a rýčem. Tímto
bychom jim všem moc rádi poděkovali
za hojnou účast.
A co prosinec? Samozřejmě nás provede řemeslo pekař, cukrář. Školku
provoní cukroví, koření, bude se péct
nejen z těsta, ale třeba i z modelíny, keramiky. A bude se čekat, jestli jako každý rok přijde ten, na kterého se tak těšíme. Připravujeme si pro něj a také pro
rodiče překvapení – tanečky, básničky,
písničky. A co vy? Také se těšíte? Tak
zase někdy… Za kolektiv MŠ Rohožník
Iveta Průšová

Školní kalendář

Školní kalendář 2020 bude tradičně
k dispozici na rozsvěcení vánočního
stromu 1. 12., vánočním zpívání 19. 12.
nebo objednáním u třídních učitelů.
Dětem a paní učitelkám díky za výtvarné
práce z roku 2019, za grafické zpracování
děkujeme panu Zdeňku Šidákovi
z tiskárny Betis.
Eva Danielová

Krátké zprávy z naší školy

Koncem září podnikly třídy 3. B a 2. D
výlet do ZOO, který obdržely jako výhru za sběr víček od naší obce. Počasí
nám přálo, takže si děti výlet hezky
užily. Pod vedením lektorů se žáci
dozvěděli mnoho zajímavého o exotických zvířatech. Nejvíce děti obdivovaly žirafy, lachtany, slony, tučňáky
a lemury. Návštěva zoologické zahrady byla završena dováděním na dětském hřišti v Rezervaci BORORO.
T. Hrubá

Třída 3. D se počátkem října zúčastnila zajímavé přednášky o netopýrech
v místní knihovně, kterou prezentovala Nyctalus (společnost pro ochranu
netopýrů). Děti se tak mohly dozvědět
spoustu zajímavostí o životě netopýrů
nejen v Čechách. Měly také možnost
prohlédnout si živého netopýra zblízka
a dokonce si ho mohly i pohladit. Musím uznat, že byl heboučký jako samet.
Byla to skvělá příležitost, dozvědět se
něco nového z oblasti přírody.
J. Krimlaková

Letošní školní rok na naší škole běží celoroční projekt s názvem „Rok ve škole“. Každý měsíc si vybraný ročník či třídy připraví nějaké zajímavosti o určité
osobnosti, státním svátku, který je aktuální pro daný měsíc. K tomuto účelu
nám slouží i vestibul, kde se děti mohou s daným tématem seznámit nebo
si mohou prohlédnout krásné výtvory
žáků. Měsíc září nám zdobil sv. Václav,
říjen zase státní svátek 28. říjen.
J. Sieberová

I letos spolupracujeme s mateřský-

mi školami. Pro děti si vybrané třídy
připravily výtvarné, hudební nebo výukové dílničky. Naši školáci se velmi
těšili, až se opět setkají se svými bývalými učitelkami. Děkujeme nejen našim třídám a jejich třídním učitelkám
za přípravu dílniček, ale i návštěvám
z mateřských škol Sluníčko, Čentická,
Sedmikráska, Rohožník. Budeme se
těšit na další společný den!

J. Sieberová

V říjnu se na školním oválu konal atletický den 4. tříd. Bylo to super! Dělali
jsme různé disciplíny, třeba běh na 60
m. skok z místa i skok do dálky, běh
přes překážky, hod raketkou a úplně
na konec každá 4. třída vybrala 4 holky a 4 kluky a ti běželi štafetu.
M. Janda

Žáci 4. B a 4. C vyjeli na výlet do Prahy, konkrétně na Pražský hrad. Exkurze vedená zkušenou paní průvodkyní
byla nejen poučná, ale i poutavá. Děti
měly možnost prohlédnout si nádvoří Pražského hradu, ale především
navštívit jeho dominantu - chrám
sv. Víta. Dále přes Vladislavský sál
a Zlatou uličku až po Daliborku, kde
se dříve nacházela mučírna. Věříme,
že si děti kromě zděšení nad vynalézavostí výrobců mučících nástrojů
odnesly hlavně zajímavé informace
o životech a činech našich předků,
které přímo ovlivnily budoucnost nás
všech.
P. Vítů

Třídy 1. C a 1. D navštívily místní

knihovnu. Paní knihovnice seznámila
děti s prostředím knihovny a vysvětlila jim, jak se zde mají chovat a jak zacházet správně s knihami. Pro některé
děti to byla první návštěva knihovny,
ale některé sem chodí pravidelně se
svými rodiči. Naše třídy sem budou
chodit také pravidelně. Nejvíce se těšíme až budou děti v březnu - měsíci
knihy - pasovány na čtenáře.
Z. Věchtíková, A. Hanzlíková

Koncem října se vychovatelky H. Vonešová, M. Krannichová, D. Hacmacová
a A. Řeháková sešly s dětmi a jejich
rodiči na podzimních tvořivých dílničkách. Náplň byla pestrá. Vyráběla se
např. listová zvířátka, houbičky, ježci ze šišek či brambor, věnce a růže
z listů, nebo šnečci. Byly jsme potěšeny opravdu hojnou účastí a největší odměnou nám byly spokojené
děti odcházející s náručí plnou svých
výrobků.
A. Řeháková, M. Krannichová

Děti ze 3. A a 1. E v rámci projektu
podzimních tradic vyhnaly všechny duchy ze školy písničkou J. Ježka
„V domě straší duch“. Veselé úkoly,
které všichni zdárně splnili, zakončili
výrobou kočičích duchů. Nakonec se
děti rozloučily naučenou písničkou.

M. Ledabylová, M. Frantová

Podzimní příroda v naší obci nabízí
dětem mnoho možností k přirozenému učení. Žáci 2. B si během října
poprvé vyzkoušeli badatelskou výuku
a spolu s kamarády z 2. C se pustili
do projektu integrované tematické
výuky. Výsledkem jsou nově získané
dovednosti a zkušenosti, ale i radost,
kterou děti zažily především při tvořivých aktivitách. V letošním školním
roce se třídy 2. B a 2. C budou vzdělávat i kulturně. Máme za sebou první
návštěvu v divadle Minor a čekají nás
další. Představení Pinokio děti nadchlo a můžeme ho všem zájemcům
doporučit.
O. Matějková
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Projekt Ekoškola
Ve školním roce 2018/19 Masarykova
ZŠ navázala na úspěšné zapojení se
do mezinárodního programu Ekoškola
pod záštitou vzdělávacího centra TEREZA a ministerstva školství. Žáci jsou
povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou
vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen sedmi kroky,
které školu a její ekotým provázejí programem a zaručují naplnění kritérií pro
obhajobu mezinárodního ocenění.
Na školním pozemku v Polesné jsme
nechali vysadit ovocné keře – angrešty, rakytník, rybíz, borůvku, kustovnici
a kiwi. Můžeme zde najít také nové
ovocné stromky – jabloně, broskvoň,
meruňku, slivoň, třešeň, hrušeň a několik nových vyvýšených záhonů pro
pěstování zeleniny a květin.
Téma voda bylo letos zařazeno do celoročního projektu pro 2. stupeň nazvaný Vodní škola. Projekt Ekocentra
Koniklec je zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žáků v oblasti
úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou a na ekologizaci provozu
školy. Součástí projektu je realizace
praktického opatření v prostoru školy
nebo jejího pozemku. Využívají se moderní formy výuky - prožitková, projek-

tová, badatelsky orientovaná, lokální a
výuka mimo učebnu, zejména terénní
výuka. Na podzim se žáci 2. stupně
zúčastnili terénních exkurzí. Navštívili
například Muzeum pražského vodárenství, čistírnu odpadních vod v Čertousech, Modřanské tůně či zelenou
střechu na Černém Mostě. V zimě nás
čekají vnitřní výukové programy a další

pokračování projektu, který skončí na
konci školního roku.
Na závěr cituji bývalého předsedu školního Ekotýmu: „Zjistil jsem, že díky znalostem z programu se na naší škole dá
změnit spousta věcí. Někdy to vypadá
až nemožné, ale vždy se najde nějaký
kompromis a pokroky jsou znát.“
Tomáš Prager

Srdcovník újezdský

Od pátku 15. 11. má Újezd svůj „památný strom 2019“. V dopoledních hodinách byla moduritová, keramická a korálková
srdce zavěšena na strom v parku před Masarykovou školou.
Inspirací bylo srdce, které připojoval za svůj podpis pan prezident Václav Havel. Zavěšení předcházel krátký program - děvčata ze 4. C a 5. B zarecitovala podzimní listopadové básničky,
pak si všechny třídy společně zazpívaly Svěrákovu a Uhlířovu
písničku Chválím Tě, Země má. Její slova o klidu a míru se
k tomuto okamžiku přímo nabízela.
Poděkování patří za
vyrobená srdíčka dětem, paní učitelkám
a asistentkám z 1. D,
4. C, 5. B, třídě 3. E
za pěveckou posilu,
paní
vychovatelce
Jaroslavě Pincové za
kytarový doprovod,
za veškerý výrobní
materiál,
sladkou
odměnu pro děti
a spolupráci při organizaci Úřadu MČ
Praha 21. Třída 4. C
vyrobí ještě na památku tohoto dne ke
stromu keramickou
ceduli.
Eva Danielová
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SPOLKY

Zahrádka v prosinci
Prosinec, poslední měsíc v roce, pro nás
sváteční, snad nejvíce očekávaný, je pro
zahrádkáře odpočinkový, kdy nabírá síly
na další rok. Má k tomu příležitost, neboť v tomto měsíci je nejkratší den v roce. Letos Slunce vstupuje do znamení
Kozoroha 22. prosince. K tomuto měsíci
se váže mnoho pranostik, a tak několik
méně známých: Jaké zimy v prosinci,
taková tepla v červnu, Jaký prosinec, takové jaro, Jaký prosinec, takový celý rok,
Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek,
nebude dlouho mrznout.
V prosinci bychom měli mít všechny práce na zahradě hotové, ale přeci jen něco
málo rad:
Při bezmrazých dnech máme ještě možnost provést zálivku veškerých dřevin
i ovocných stromů. Někdy říkáme, že
nám přes zimu zmrzly. Omyl, uschly.
Zkuste rýpnout do země rýčem a když je
země vlhká asi 20 cm, je to málo, u kořenů je nedostatek vláhy.
Pokud ještě potřebujete zrýt zeleninové

záhony a napadne sníh, odložte rytí na
dobu, až sníh roztaje. Zarytý sníh má na
jaře následek opožděného zahřívání půdy, ovšem sníh jako izolační pokrývka je
na zemi žádoucí.
Mumifikované plody na stromech je
nutné bezodkladně odstranit, nenechat
ležet pod stromy.
Od 10. prosince si můžeme na zahradě
ostříhat větvičky zlatice převislé = forzýtie (lidově zlatý déšť) a nechat je rozkvétat
v místnosti. Určitě nám rozkvetou asi za
tři týdny, jestliže je po uříznutí celé vložíme na cca 12 hodin do vody s teplotou
35 až 40 °C. Větvičky dáme do vázy s pokojovou teplotou a často vodu měníme,
nesmí zahnívat. Větvičky třešní a trnek
zvané barborky potřebují o týden více.
Hromádka roští, ořezaných větviček, nebo
shrabaného listí není ostudou zahrádkáře,
ale pochvalou, myslí totiž na ježky a drobný
užitečný hmyz, který má dokonalý úkryt.
Například slunéčko sedmitečné přezimuje
v koloniích, a to na odkvetlých květech.

Nezapomínejte na ptactvo, jsou to doktoři našich zahrad, krmte pouze doporučený krmivem, nikdy ne čerstvým pečivem, chlebem, brambory, knedlíky, to
je jejich smrt. Nejlépe je koupit již připravenou směs s velkým podílem slunečnicových semen.
O veškerých našich akcích budete informováni ve vývěsných skříňkách, stránkách ÚZ a zabezpečeném webu organizace https://kvetyujezda.ic.cz.
V lednovém ÚZ najdete informaci o objednávkách sadbových brambor.
Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová
Přátelům zahrádkářům, věrným čtenářům těchto řádků, příznivcům i občanům
naší obce přejeme šťastné a klidné prožití
svátků vánočních a do nastávajícího roku
2020, mnoho zdraví, lásky, štěstí a pohody. Děkujeme všem, co nám pomohli
splnit naše plány a těšíme se na setkání s
vámi při akcích pořádaných ČZS v Újezdě
nad Lesy.

Improvizovaná výstava na komunitním plácku
Jelikož podzimní dlabání dýní alias dýňování mělo ohlas,
rozhodli jsme se uspořádat v neděli 27. října na Komunitním plácku Bartoloměj ještě jedno. Při té příležitosti jsme
improvizačně připravili malou výstavu dvou újezdských
umělců – obrazů malířky, filmové režisérky, učitelky malby, filmové režie a filmového jazyka Victorie Rampal Dzurenko a
fotografií dokumentárního a pouličního fotografa Pavla Dufka (oba
na fotografii). Spadané zlaté listí v
měkkém odpoledním slunci dodalo našemu plácku kouzelnou atmosféru a všichni jsme si těch zbývajících pár hodin teplých podzimních
okamžiků náležitě užili. Fotografie
z této akce si můžete prohlédnout

Sto let Lípy svobody

O státním svátku jsme slavili. 28. 10.
v 9:30 hod. Chladného, ale slunečného
svátečního dopoledne uctil újezdský
environmentální a okrašlovací spolek
Újzdský STROM 100. výročí návštevy
T. G. Masaryka v Újezdě nad Lesy a sté
výročí vysazení Lípy svobody péčí tehdejšího Okrašlovacího spolku. Předseda Antonín Kožíšek tuto lípu zasadil
naproti tehdejší požární zbrojnice během slavnosti dne 28. 10. 1919.
Členové dnešního okrašlovacího
spolku Újezdský STROM i přespolní
z Koloděj (odkud prezident s dcerou
Alicí na slavnost před 100 lety přijel)
přinesli k Lípě svobody květy, zazpívali národní hmynu Kde domov můj
a na památku T. G. Mararyka přida-
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jako vždy na našem webu www.ujezdkom.cz. A protože už
nastává adventní čas i my si potřebujeme na chvíli oddechnout, odpočinout a načerpat síly na další zajímavé akce
a realizace, které pro vás s radostí připravujeme. Dovolte
nám tedy za náš mladý spolek ÚJEZD.KOM popřát vám klidné prožití vánočních svátků v kruhu
rodinném i mezi přáteli a v novém
roce 2020 především hodně zdraví! Zachovejte nám přízeň i nadále
a moc děkujeme za všechna slova
podpory, poděkování i za zpětnou
vazbu, kterou nám sdělujete. To vše
nám pomáhá růst. Vážíme si toho!
Hana Mertová,
Blanka Charvátová,
Míša Skalníková

li i jeho oblíbenou píseň Ach synku,
synku.
Slavnostní okamžik uvedl předseda spolku Újzedský STROM Michael Hartman.
Zpěv doprovodil na housle zakládající člen českého Talichova kvarteta
a dlouholetý člen České filarmonie
Jan Kvapil, který je také újezdským občanem a dlouholetým členem okrašlovacího spolku Újezdský STROM.
Členka výboru spolku Zita Kazdová
přečetla v závěru z projevu prezidenta
Václava Havla z 28. 10. 1990: „Žijeme
v době, která nám klade bezpočet zneklidňujících otázek. Otázkou základní
je, zda a jak se nám daří prosazovat
hodnoty, jejichž jménem jsme povstali
proti totalitnímu režimu.“

K pamětní desce u paty Lipy Svobody
umístili účastníci květy zlatavé barvy
se stuhou a věnováním: „K 100. výročí
– zasazení lípy okrašlovacím spolkem
– osobní účasti T.G.M. při oslavě 1. výročí vzniku ČR dne 28. 10. 1919 | Věnuje okrašlovací spolek Újezdský STROM
28. 10. 2019“. Připojeny byly také tři
stužky v národních barvách: červená,
bílá a modrá. Sváteční výzdoba přetrvala až do listopadového výročí svatořečení Anežky České.
Oslava 100. výročí zasazení Lípy Svobody
Okrašlovacím spolkem předznamenala
vlastní výroční spolku Újezdský STROM
– naše činnost započala před 15 let lety,
počítáno od vydání toto čísla ÚZ.
Michael Hartman

Újezdská strašidla
První listopadovou sobotu jste se mohli v podvečerním čase setkat se strašidly. To Rarášek z Újezda pořádal již 5. ročník Újezdského strašilesa, akci zaměřenou pro rodiny s dětmi.
Pro ty malé děti byla určená první trasa, kdy na stanovištích byly připravené rekvizity, ale nebyla tam živá strašidla. Jen cestou
mohly děti potkat naši strašiškolku s paní učitelkou.
Další trasy byly připravené pro větší nebojsy a ti se mohli setkat
například s čerty, krvavými doktory, jeptiškami, upíry, vězni, šerify, kostlivci, krvavými kuchaři a skřety. Na trase byly i „straši“
rekvizity, to aby
atmosféra byla dostatečně tajemná.
Letos jsme i ten
náš Strašiles měli
alespoň na vstupu
v duchu listopadového výročí. Zavzpomínali jsme, jaké to bylo, když cesta do zahraničí byla pro
někoho nemožná a pro jiné komplikovaná. Děkujeme běchovickým „ochotníkům“ za účast a skvěle ztvárněné role. Jistě jste na hraničním přechodu, kde
nechyběla kontrola výjezdních doložek a pohraničník se psem, poznali našeho
i běchovického pana starostu.
Jako každý rok se akce zúčastnilo na 450 dětí s doprovodem. Mrzí nás, že nemůžeme vpustit na trať větší počet dětí, na stranu druhou jsme rádi, za tak velký
zájem veřejnosti naši stezku odvahy projít. Bohužel nebo snad bohudík jsou strašidla opravdu velice vzácné bytosti a my jsme vděčni, že se opět po roce odhodlali
v našem Strašilese všem ukázat a
to v hojném počtu celkem 65 včetně těch dětských.
Děkujeme za zázemí v restauraci
Na hřišti, maskérkám z Běchovic
a Úval, fotografům Kamilu Herákovi a panu Janu Jechovi. Velké
díky patří i vám, kteří jste na naši
akci přišli. Už teď máme spoustu
nápadů, jak příští ročník zase udělat jinak. Těšte se na velké změny.
Akce je finančně podpořena MČ
Praha 21.
Za Raráška z Újezda
Šárka Skřivanová
Foto: Kamil Herák a Jan Jech

Zprávy od skautů

Letošní podzimní výpravu jsme strávili v Přelouči. Je to malé město v Pardubickém kraji. Klubovny jsme si vypůjčili od
místních skautů. Tento rok jsme našli tak velké, že se mohly
podzimky uspořádat pro celé středisko dohromady. Hlavní
náplní výpravy bylo, aby děti poznaly, jaká byla tehdejší vláda komunistické strany. Několik programů bylo zaměřeno
na získání informací z roku 1989. Další zas na to, jak to mohlo tehdy vypadat u výslechu nebo ve vězení.
Nyní se po podzimních radovánkách oddíly opět vrací do
zajetých kolejí. Každý týden probíhají schůzky v našich
újezdských klubovnách. Kvůli brzkému příchodu tmy s dětmi spíše preferujeme program uvnitř nebo na zahrádce
před klubovnou.
Holčičí oddíl se během září vydal na hrad a v listopadu
plánují přespání v klubovnách. Chlapecký oddíl si udělal
výlet na Hradčany. Koedukovaný oddíl se s mladšími vypravil 23. 11. do pražské ZOO.

Starší skauti a skautky se vydali na putovní výlet do Ralska. Také společně zažili celorepublikovou akci Mosty přes
Jarugu. Jedná se o terénní hru po lesích. Děti mají možnost vyrobit si vlastní zbraně a snaží se porazit nepřítele.
Duchovně hra navazuje na tradiční akci „Válka o Cintru”.
Odehrává se ve světě „Zaklínače”.
Nakonec bychom vás rádi pozvali na tradiční Betlémské
světlo. Proběhne opět u nás ve skautských klubovnách
na Rohožníku. Pro Betlémské světlo se se skauty tradičně vyrazí do Betlémské kaple. V pondělí 23. 12. se na něj
pak můžete těšit v našich klubovnách. Budou se opět zpívat koledy, promítat fotky. Plánujeme samozřejmě i mini
vánoční dílničky. Pro děti chystáme nazdobené perníčky
a pro dospělé tradiční svařák nebo čaj. Všechny vás tedy
srdečně zveme na toto malé veřejné setkání a dodržení
tradice. Třeba se vám tak podaří zkrátit si čekání na štědrovečerní večeři a nadílku.
Barbora Radová
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Ozdravný pobyt
v Luhačově městě
Rok má 52 týdnů a tenhle týden v Luhačovicích bude i letos
patřit k těm nezapomenutelným.
Náš ozdravný pobyt začínal ráno (v 7 hod!) dobrovolnou rozcvičkou pod vedením vždy dobře naladěné Růženky; následovaly (pro každého aspoň dvě za den) lázeňské procedury
a v čase osobního volna plánované či dobrovolné - inspirující procházky, na nichž jsme se pospolu potkávali v cukrárnách u kafíčka, u léčivých pramenů, na nákupech, třeba
i v Muzeu Luhačovického Zálesí, nebo při krmení kachen
v říčce Šťávnici. V překrásném lázeňském parku, v přírodním
chrámu se zlátnoucími velikány stromů, si vykračoval před
námi i mistr Leoš Janáček (ten tu byl 25x, několikrát i se svou
milenkou a tady se dílem pro ni či z lásky k ní stal na stará
kolena zakladatelem světové moderní opery). Zanechal tu
stopy i pan architekt Dušan Jurkovič, strůjce proslulých lázeňských domů a taky prof. TGM, F. X. Šalda… a další a další.
Svaz postižených civilizačními chorobami organizuje

ADVENTNÍ VYCHÁZKU VÁNOČNÍ PRAHOU

s prohlídkou kostela sv. Jakuba a kláštera minoritů
Sraz ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 9 hod.
před vchodem do kostela
Doporučená doprava: vlak z Klánovic v 8.09 hod.
na Masarykovo nádr., nebo bus na Černý Most
a metrem na Nám. Republiky, pěšky kolem OD Kotva
a Jakubskou ul. do Malé Štupartské

KAS v klášteře

V říjnu jsme navštívili Anežský klášter,
jednu z nejstarších a nejvýznamnějších
gotických staveb Prahy. U pokladny se
nás ujala paní průvodkyně, která věděla
všechno o všem a nám se z obrovského
rozsahu svých znalostí snažila předat
maximum, takže plánovaný čas prohlídky 1,5 hod. se protáhl skoro na 3 hodiny.
Klášter Na Františku nese jméno své
zakladatelky, přemyslovské princezny
sv. Anežky (1211-1282), dcery Přemysla
Otakara I. a Konstancie Uherské. Klášter založila počátkem 30. let 13. století,
poté do něj vstoupila a stanula v jeho
čele. Stal se místem královské korunovace i svědkem královských pohřbů.
Řeholnice – klarisky obývaly klášter až
do počátku husitských válek, pak musely konvent opustit a poškozený klášter
začal chátrat. Roku 1782 byl Josefem II.
klášter zrušen a zchátralé stavbě hrozilo zboření. Naštěstí unikla asanačním
plánům a od počátku 20. století byla
opravována. Po rekonstrukci byl areál
v 80. letech 20. století zpřístupněn veřejnosti. Anežka byla svatořečena roku
1989. Od roku 2000 je v klášteře umístěna dlouhodobá expozice „Středověké
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V programu byl také společný pěší výlet k Luhačovické přehradě a autobusový výlet do Vizovic s návštěvou zámku. V nedalekém areálu Pivečkova lesoparku je soubor plastik, které tu
pravidelně zanechávají účastníci sochařského sympozia. Také
jsme si 2x promítali filmy a třikrát byla diskotéka…
Děkujeme! Hlavně Mirce Branžovské, ale vlastně všem, kteří
jsme se spolupodíleli na společně stráveném bohatém, přátelském a ještě i ozdravném pobytu v nádherných podzimních
Luhačovicích. Závěrem – těšíme se do Luhačovic. Díky!
À-propos – jméno Luhačovice prý pochází z vlastního jména
zakladatele obce – jistého pana Luhače (luhač = po moravsku
lhář) – a přípony -ovice (něco jako kdysi u lázní Klán-ovice)
Petr Mach

Luhačovice 2020

Svaz postižených civilizačními chorobami pořádá
tradiční ozdravný pobyt v hotelu Praha v lázních
Luhačovice v termínu 7. - 14. 3. 2020.
Ubytování, plná penze, lázeňské procedury, bazén.
Přihlášky s podrobnými informacemi si vyzvedněte
v pondělí 6. 1. 2020 ve 13:30 hodin ve spolkové místnosti
v Levelu – v přízemí, vchod ze Staroújezdské ul.
Bližší informace podá Ing. Mirka Branžovská, tel. 777 711 699

Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vám a Vašim rodinám přejeme pohodový, klidný
a radostný adventní čas, krásné prožití Vánoc a úspěšný
vstup do nového roku.
členky výboru SPCCH

INZERCE

ADVENTNÍ ZÁJEZD KAS

KAS pořádá adventní zájezd do kláštera
v Doksanech a do Úštěku.dne 21. 12.
Odjezd v 7:30 hod. z Blatova a od Lidlu,
cena 300 Kč.

umění v Čechách a střední Evropě“, která zahrnuje špičková malířská a sochařská díla z let 1200 – 1550. Z časových
důvodů nás paní průvodkyně seznámila
jen s nejzajímavějšími díly expozice.
Myslím, že energie většiny z nás byla
vyčerpaná, takže plánovanou prohlídku
dvou klášterních zahrad už jsme prostě
nezvládli. I tak to byl úžasný zážitek.
Prosím účastníky této akce, aby si
u I. Krajzingrové po domluvě vyzvedli
přeplatek 60 Kč. Dostali jsme vyšší slevu, než mi bylo řečeno, platili jsme jen
60 Kč vstup a ne 120 Kč.
Dále prosím zájemce o rekreaci
v Chorvatsku, aby do 15. 12. 2019 zaplatili I. zálohu – 1 000 Kč.
Irena Krajzingrová
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně vám i vašim rodinám přejeme
krásné prožití Vánoc a úspěšný vstup
do roku 2020.
Výbor KAS

Baletní mládí

Dalším spolkem, který bych ráda představila, je baletní
škola Arabeska. Sešla jsem se s její zakladatelkou Danielou Pokovou. Tato úžasná dáma, matka tří dětí a bývalá
členka baletu Národního divadla se nejčastěji tituluje jako doživotní rebelka. Daniela se do Újezda přistěhovala ze Zahradního Města před třiceti lety a před dvaceti
lety otevřela svoji baletní školu. K baletu se dostala díky tatínkovi, který působil v souboru Národního divadla
jako hobojista a doma rád hrál na klavír. Malá Daniela si
hrála pod křídlem a zamilovala se do hudby. Tatínek vůbec tancem nadšený nebyl, ale dcera pohrozila, že jestli
nebude smět tančit balet, půjde k cirkusu. A kupodivu
tatínek povolil…
Moje první otázka padla naprosto automaticky: „Nejsou
tři děti na baletku trochu moc?“ „Jsou. Dokonce jsem po
třetí otěhotněla týden po nástupu z mateřské. Pustila
jsem nabídku tančit ve Francii a vůbec ničeho nelituji.
Moje tělo je dispozičně nastavené tak, že jsem se vždy
bez problémů mohla vrátit zpět do divadla a všechno bylo tak, jak mělo.“
Daniela přirovnává tanec k vnitřní meditaci. Miluje práci
se svým tělem a dřinu, která k baletu patří.
Při zkouškách na konzervatoř jí prý ani nepřišlo, že by
ji nepřijali. Většina ostatních se klepala. Daniela přišla,
začala tančit, až ji museli zarazit, protože nechtěla končit. Opravdový tanečník by podle jejích slov měl být živel.
A to ona opravdu je.
Další otázka směřovala k baletní škole, kterou vybudovala. Vůbec jsem netušila, že v Újezdě máme tak úspěšnou pedagožku, ačkoli nikdy učit nechtěla. Její Arabeska,
jak se škola jmenuje, se již druhým rokem zapsala jako
nejúspěšnější baletní škola. Na soutěži Baletní mládí letos získali 6 zlatých, 4 stříbrné a 5 bronzových medailí.
Zároveň jsou zde i dvě mimořádná ocenění. Jedno pro
Kláru Burdovou za nejvyšší dosažený počet bodů v soutěži a druhé za nejúspěšnější školu –
za nejvyšší počet získaných prvních
míst. Poprvé byla tato cena udělena
minulý rok na soutěži Plzeňský střevíček. Ceny dokonce tanečníci získali i v konkurenci s profesionálními
školami.
Začátky nebyly jednoduché, protože
před dvaceti lety, kdy začínala, nebyl
balet tak v oblibě, jako je v poslední
době. První roky měla pár dětí, které
se rozrostly do neuvěřitelných 80-90
žáků ročně.
To zvládá s dalšími třemi lektory,
přičemž děti mají hodiny 3x do týdne. Velmi nadšeně povídá o jednom
ze studentů, který v dnešní době vyhrává soutěže. Štěpán Langpaul je
prapůvodně ragbista!
S baletem začal v osmnácti letech
a během dvou let se vypracoval tak,
že dostal nabídku z Ameriky. Jak říká
Daniela: „Štěpán je unikum.“
Nejenže Arabeska vysílá děti na nejrůznější baletní soutěže, ale také
jednou do měsíce někteří vystupují
ve Smetanově síni v Obecním domě
a dvakrát do roka mají představení

v Salesiánském divadle. Velmi ráda spolupracuje například
s Nikolou Márovou, což je pro žáky jistě velmi inspirativní.
I když není velkým zastáncem soutěží, podotýká, že
všechny veřejné akce, kde se děti prezentují, pomáhají
i v budoucím životě. Děti se nezaleknou davu a především si věří.
Nábory probíhají v září, ale přihlásit
svého potomka můžete i kdykoli během roku. A kdy je nejlepší věk začít s baletem? Baletní přípravky jsou
pro děti od pěti let. Nicméně ideální
je sedm let. Vůbec však nevadí, když
dorazí i starší. A co mě osobně nadchlo, jsou hodiny pro dospělé. Probíhají každé úterý od 19 hodin a já
se rozhodně hned v úterý dostavím.
Primabalerina ze mě asi nebude,
avšak baletní pohyb je nejen velmi
náročný, ale především velmi krásný. Úplně nový kurz, který zde probíhá, je dopolední cvičení pro maminky s dětmi od 3-4 let.
Závěrem vás jménem paní Pokové pozvu na Vánoční představení Louskáček v Salesiánském
divadle, které se koná 11. 12.
od 18:30 hod. Daniele Pokové a celé
její škole přeji mnoho dalších úspěchů a těší mě, že je máme zrovna
u nás v Újezdě.
Martina Schiffmannová
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SPORT
Fotbalové soutěže jsou v polovině a my vám přinášíme
rekapitulaci podzimní části z pohledu FK Újezd nad Lesy.
Muži A-tým: Od začátku jsme nechtěli být mezi čtyřmi
týmy, které po sezóně spadnou. Což je pro většinu týmů
pražského přeboru demotivující strašák. Po konci poloviny sezóny 2019/2020 jsme ale na krásném 3. místě
se získanými 29 body. Soutěž máme dobře rozehranou
a na zimu plánujeme kvalitní přípravu, abychom celou
sezónou dohráli na co nejvyšší příčce. K výborným výsledkům nám na podzim pomáhalo několik posil, mezi
kterými jsou i bývalí profesionální hráči Lukáš a David
Jarolímové. A musíme také zmínit naše fanoušky, kteří
jsou úžasní. Plány na jaro: poučit se z chyb, zapracovat

Jak si vedou naši fotbalisté
na fyzičce, taktice a fotbalových dovednostech, otestovat
hráče na jiných pozicích, zapracovávat mladé hráče a pomoci jim s přechodem do dospělého fotbalu.
Muži B-tým: Předváděli ve většině zápasů pohledný
fotbal a podařilo se jim získat 34 bodů, což nás řadí na
2. místo v soutěži. Do týmu se začlenilo několik mladých
dorostenců. Základ našeho úspěchu stojí na pevné obraně s kouzelníkem v bráně. Budeme se snažit o co nejlepší výkony i na jaře a uvidíme, na jaké konečné umístění
to vystačí.
Ministar: nejmenší fotbalisté, kteří ještě nehrají oficiální
soutěž, se pravidelně zúčastňují turnajů, kde se střetávají hlavně se svými vrstevníky z Prahy a okolí. Nejdůležitější je, že děti trénují, baví je to a chodí jich na tréninky
dost. Tréninky probíhají hlavně formou her, tak aby to
kluky co nejvíce bavilo. Samozřejmě se trenéři do kluků
snaží dostávat i fotbalové základy.
Mladší přípravka: Na podzim si výsledkově nevedla nejlépe, ale účast na trénincích je vysoká, děti se baví a je
na nich vidět zlepšení. Doufejme, že nám to vydrží i přes
zimu a na jaře budeme vítězit častěji!
Starší přípravka 2010: Jelikož se nám tato kategorie stále rozrůstá (naštěstí), tak jsme ji rozdělili na samostatné
r. 2009 a 2010. Ročník 2010, který je početnější, na sebe
vzal povinnosti naplnit statut starší přípravky, což znamená hrát nově v systému 5+1 s větším míčem č. 4 a na
dvou hřištích. Obvykle hrajeme proti starším ročníkům,
které jsou na tento systém již zvyklé. Zhostili jsme se ho
ovšem s vervou a nadšením. Výsledky: jedna výhra, jedna prohra.
Starší přípravka 2009: Podzimní část jsme začali poněkud zostra, kdy k nám přijel Meteor Praha. Již od tohoto
zápasu se kluci snažili převádět hezkou kombinační hru,
hrát týmově a ukázat, že my jsme Újezd! Přišly i výhry,
kdy jsme porazili např. Viktorii Žižkov na domácí půdě.
Naprosto famózní zápas asi jeden z nejhezčích zápasů za
celý podzim! Na podzim jsme čtyřikrát dokázali porazit
našeho soupeře a čtyřikrát jsme prohráli. Plán na jaro
je jasný, chceme hlavně, aby to kluky bavilo, budeme se
snažit předvádět hezký fotbal.
Mladší žáci: Odehráli i přes výrazné oslabení způsobené
početnými zraněními velmi pěknou podzimní část. Pohybují se na předních místech tabulky. V každém zápasu se
kluci snažili hrát rychlý kombinační fotbal. Máme za sebou velmi pěkný start a věříme, že kluci se ještě posunou
o nějaké to místo v tabulce výše.
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Starší žáci: Po loňském sestupu z Pražského
přeboru jsme si dali za cíl bojovat o přední
příčky a pokusit se postoupit zpět. Potýkali jsme se však
s velmi vysokou marodkou. Postupem času šla kvalita
naší hry rapidně nahoru, což se projevilo i na výsledcích.
Po podzimní části jsme v první polovině tabulky.
Starší dorost: 4. místo ze 14 týmů 28 bodů - 9 výher,
1 remíza, 3 prohry při skóre 55:30. V zápasech se klukům
většinou dařilo, byť jsme v několika zápasech narazili na
věkově starší týmy. Mrzí hlavně domácí prohra se Smíchovem 0:2 a také nešťastná prohra v Hrdlořezích 3:4.
Tahouny týmu byli střelci Honza Heteš (20 gólů), Jirka
Jelínek (13 gólů), a také kapitán a základní opora v obraně Dominik Hájek. Před sezónou se nám podařilo získat
dvě posily z Xaverova a dvě z Kyjí. Bohužel před sezónou
i v jejím průběhu se projevil velký problém dneška: několik kluků s fotbalem skončilo. U některých hráčů je to
velká škoda, jelikož měli perspektivu i do budoucnosti.
Všichni doufáme, že kluci, kteří zůstali v týmu, budou pokračovat, pracovat na sobě.
Náš klub stále nabírá nové hráče v jakémkoli věku! V případě vašeho zájmu o přihlášení mladého hráče kontaktujte šéftrenéra mládeže Matěje Foloufa na tel. čísle
607 294 486. Za újezdské fotbalisty
Tomáš Zeman,
sekretář FK Újezd nad Lesy

INZERCE

Danceport zve na vánoční show
Taneční a pohybové studio Danceport letos v polovině září opět odstar-

tovalo další sezónu, kterou doplňují
nejrůznější akce. Tou největší pro
první pololetí bude tradiční vánoční
show všech frekventantů, která se
uskuteční v neděli 15. 12. 2019 od
15:30 hodin v prostorách velké tělocvičny Masarykovy ZŠ v Polesné ulici.
Vstupné je zdarma a všechny vás srdečně zveme. Věříme, že vás zaujmou
nové choreografie dětí a mládeže,
a že u vás zároveň tato show navodí
příjemnou vánoční náladu.

Taekwondisté bilancují
Tentokrát se ohlédneme za dalšími skvělými úspěchy, kterých se nám letos podařilo dosáhnout.
Vzhledem k množství akcí, jichž se účastníme, jsme v rámci
ÚZ nevěnovali dostatečnou pozornost například červnovému mistrovství České republiky. Dovolte nám tuto chybu nyní napravit, neboť kromě toho, že společně s výše

Za taneční studio Danceport

Helena Wojdylová

zmiňovaným prvenstvím na Moravia poomse cup považujeme celkové 3. místo v týmech napříč republikou za skvělý úspěch. Oba tyto turnaje byly letos podpořeny v rámci
grantového systému MČ Praha 21.
Na otevřeném mistrovství ČR se nám dařilo již od začátku a už naši nejmenší si odváželi cenné kovy. Tomáš Rada
po dvou vyhraných zápasech prohrál až s dalším naším
závodníkem Vojtou Stejskalem. Další zlato vybojovala Ála
Weichetová a třetí přidal reprezentant ČR Štěpán Nepraš,
který přešel přes všechny tři soupeře ve velmi vyrovnaných bojích. Ve finálových kláních se sice tolik nedařilo Karolíně Česnekové, Pepovi Skotnicovi (ten ale předvedl čtyři
velmi vyrovnané a nervy drásající zápasy), Kačce Chejnové
a Adél Kukačkové, kteří si nakonec odváželi titul vicemistrů
republiky. Bronz pak do sbírky ještě přidali Jindra Chejn,
Kristýna Česneková a Kačka Skotnicová. Tyto úspěchy jednotlivců vedly ke skvělému třetímu místu v týmech.
Za kolektiv Kangsim Dojang vám děkujeme za vloženou
důvěru, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do nového roku!
Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

Tradicni Novorocni vylet na kolech, na trakari, na kolobezce, .... muzete na cemkoliv

Jak na Novj rok, iak po celj rok
aneb
vSechno jede, co m3 kola
,,-

, ',:: .'J. 1. 2020

Start - 13:00 - Masarykova skola, Ojezd nad Lesy
Trasa - Ojezd - Bechovice - Dolni Pocernice - rozhledna Doubravka - Kyje Hostavice - Kolodeje

en

-

Jak na Nový rok,
tak po celý rok

Kdo se chce řídit tímto příslovím, má prvního ledna jedinečnou příležitost zúčastnit se již tradiční novoroční
vyjížďky. Jak už z názvu vyplývá, vyjížďka se bude týkat
kol, trakařů, koloběžek… a vlastně čehokoliv, na čem lze
jezdit.
Nezapomeňte proto přijet 1. ledna ve 13 hodin do parku u Masarykovy ZŠ v Újezdě, odkud budeme pokračovat přes Dolní Počernice, unikátní rozhlednu Doubravku,
Kyje, Hostavice až do Koloděj. V cíli v Kolodějích bude pro
„účastníky zájezdu“ připravena silná novoroční česnečka,
která přijde některým účastníkům po probdělé silvestrovské noci určitě vhod. Na česnečku v parčíku V Lipách
nás zve zastupitel MČ Koloděje MUDr. Martin Vlček. Ph.D.
A věřte mi, vloni byla opravdu skvělá.
Pojedeme skoro za každého počasí, sníh a mráz nám
přece nevadí. Jedině snad kdyby hodně pršelo a padaly
trakaře, tak bychom nejeli. Přejme si proto, aby nám počasí přálo a abychom se v hojném počtu sešli na startu
tradiční novoroční vyjížďky. Váš Veselý cyklista
Jan Veselý

15:00 - Kolodeje - NOVOROCNi CESNECKA

Snih a mraz nam nevadi, nepojedeme jenom kdyz budou padat trakafe
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ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
KOLODĚJE
ŠKVOREC

Záchrana varhan

Vánoce jsou v kostelích spojené s libým zvukem varhan
a nejinak tomu bude i letos. Málokdo si však uvědomí, jak
složitý to je hudební nástroj. A jak náročná je jeho údržba.
Hned dva kostely v okolí Újezda – oba slouží nejen oficiálně,
ale i emocionálně újezdským věřícím – chystají své varhany
rekonstruovat.
V kolodějském kostele sv. Kříže stojí varhany, které postavil
roku 1874 známý pražský varhanář Karel Schiffner. Prošly
již několika rekonstrukcemi, nutně ale potřebují zásadní opravu. Katolická farnost proto již podepsala smlouvu
s varhanářem Martinem Tvarůžkou, který zrestauruje hrací
stůl, vzdušnici i píšťaly a dodá nový ventilátor. Předpokládaná celková cena opravy je 432 tisíc Kč. Můžete se zapojit
i vy, a to přispěním na farní konto nebo formou adopce jednotlivých píšťal, kterých je v kolodějských varhanách kolem
tří stovek. Více najdete na webu kolodeje.farnost.cz.
Ještě starší varhany, pocházející snad z druhé poloviny
18. století, stávaly na kúru novogotického kostelíku, který
si na návrší ve Škvorci v roce 1892 postavili místní evangelíci. Minulý čas je na místě. Varhany, které měly 414 píšťal
(360 v manuálovém a 64 v pedálovém poli), byly roku 1990
rozebrány a uskladněny. Kostel se v té době rozpadal, zatékalo do něj a nástroji hrozila zkáza. Evangelíci ale svůj kostelík v roce 2003 zrekonstruovali, sbor se rozrůstá, a tak se
věřící rozhodli, že začnou shánět peníze na opravu a montáž varhan, na nichž se bohužel podepsal zub času.
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V pátek 20. prosince proběhne ve škvoreckém evangelickém kostele benefiční koncert pro varhany. Zazní Česká
mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, a to v podání Smíšeného
komorního sboru Pražských pěvců a sólistů a Černošické
komorní filharmonie. Výtěžek ze vstupného poputuje na
transparentní účet. Také škvorečtí vyzývají k adopci varhanních píšťal. Více na webu skvorec.evangnet.cz.
Blahoslav Hruška

KULTURA V OKOLÍ

Kulturní akce u našich sousedů
KLÁNOVICE
KC Nová Beseda
DIVADLO
6. 12. pátek, 9:00, 10:30 a 18:00
DIVADLO VÍTI MARČÍKA
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Příběh o narození Ježíše a příběh
několika přátel, kteří se každým
rokem setkávají před vyřezávaným
betlémem, aby společně oslavili
Vánoce. A nechybí ani živě zpívané
koledy.
KINO
4. 12. středa, 20:00 - Kino
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie Jiřího Vejdělka podle stejnojmenné předlohy E. Bočka o návratu šlechtického rodu z Ameriky
do Čech. Česko / 2019 / komedie /
110 min
18. 12. středa, 20:00
LAST CHRISTMAS
Vánoční romantická komedie s Emilií Clark (Hra o trůny) a hudbou
George Michaela. VB / 2019 / komedie, romantický / 103 min / s titulky
KONCERT
9. 12. pondělí, 19:00
JAROSLAV SVĚCENÝ
s hostem LUKÁŠEM SOMMEREM
Srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční koncert Jaroslava Svěceného,
který tentokrát představí vynikajícího kytaristu Lukáše Sommera.
Tento koncert je podporován MČ
Praha 21.

22. 12. neděle, 15:00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Přijďte si s lucerničkami pro Betlémské světlo, kterými si rozsvítíte
své domovy. Těšit se můžete opět
na benefiční prodej domácího vánočního cukroví, svařené víno, horkou medovinu a domácí vánoční
čaj. Společně si zazpíváme tradiční
vánoční koledy.
Kompletní program na www.kcnovabeseda.cz

BĚCHOVICE
Hudební stodola Staré pošty
KONCERT
17. 12. úterý, od 17 hod.
Adventní koncert
Zahraje folklórní soubor Mateník
a lidová muzika Špalíček Praha.
Vstup zdarma
DOLNÍ POČERNICE
Hotel Svornost, Novozámecká 284,
Dolní Počernice, www.svornost.cz
HUDBA
7. 12. sobota, od 18 hod.
JAZZOVÉ VÁNOCE
Hrají Steamboat Stompers

KVĚTNICE
Květnický mlýn
KONCERT
21. 12. sobota, od 17 hod.
Vánoční koncert Ireny Budweiserové
Zazní především spirituály a gospely, a to s českými i anglickými texty.
Na kytaru doprovází Jakub Racek.
Vstupné 250 Kč.
DUBEČ
Špejchar
HUDBA
11. 12. středa, od 15 hod.
Adventní posezení s hudbou
ŠKVOREC
Evangelický kostel
KONCERT
20. 12. pátek, od 18 hod.
Česká mše vánoční J. J. Ryby
Smíšený komorní sbor Pražští pěvci, Černošická filharmonie pod taktovkou sbormistra Stanislava Mistra. Benefiční koncert spojený se
zahájením projektu „Adopce škvoreckých varhan“.

ÚVALY
Centrum volnočasových aktivit „65“
HUDBA
11. 12. středa, od 18 hod.
Koncert sólistek Národního divadla
Vystoupí Lucie Silkerová, Lenka
Navrátilová a Stanislava Jirků.

INZERCE

Chcete být v obraze?
Sledujte facebookový profil
EastSideEvents.

RYBÁŘSTVÍ JEZUITSKÝ MLÝN VÁS ZVE

NA TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
21.12. –23.12.2019
Místa prodeje:
LIŠICKÁ 1549 – Újezd nad Lesy
Pilovská 322 – Újezd nad Lesy
Rybářství Jezuitský mlýn bylo obnoveno na začátku 21. století a v současné době má za sebou již 20-ti letou tradici.
Kupte si kapra z Vysočiny přímo od chovatele.
tel.: 737 662 496, e-mal: miksik@roofinvest.cz
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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.
INZERCE

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění
T. 775 132 921
HLEDÁME ÚČETNÍ na
vedení účetnictví a mezd malého
s.r.o. v Újezdě nad Lesy od 1.2.2020.
3x týdně 4-5 hodin v místě firmy.
Info na tel. č. 602 768 460.

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA!
606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ
Potřebujete k lékaři, na odběry či ošetření,
do nemocnice nebo lázeňského zařízení?
Dotazy a objednání tel. 728 230 831 - J. Vrbka
 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

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

a Cukrová vata.
Újezd nad Lesy ul.Polesná.
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.
Miroslav
Rozšafný
Mgr. Renata
Flašková,
advokátka,
ODBOR
NĚ
POL
PVC
zastoupení
před
soudy
(civilOa ŽÍ
trest),
smluvní

KOBERCE,
PLOVOUCÍ,
VINILOVÉ
PODLAHY
dokumentace,
insolvence,
nemovitosti,
VČETNĚ MATERIÁLU
rodinné(možnost
právo (rozvody,
jmění manželů, děti).
výběru dle vzorků)
Tel:Tel.:
602 962
flaskova@akjp.eu
723 374,
716 email:
677, 608
152 517

FA INZÁTO

www.
Tel: 6

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

• stavby na klíč

Tel.: 281 970 169

BMS REKON, s.r.o.
Stavební firma

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra • výměna oken • výstavba RD aj. •
Tel.: 777 616 207

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

Pr
od D
ul.

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

Tady mohl být váš
inzerát za 454 Kč
Objednávejte na
inzerce@praha21.cz

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

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

T

www.lpg-obchod.cz
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KVA

PODLAHÁŘSTVÍ

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

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

VZORKOVÁ PRODEJNA

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

Příjímací zkoušky nanečisto
pro žáky 5., 7. a 9. tříd

Termín 1

Termín 2

14. 12. 2019

18. 1. 2020

9.00 hodin ČJ
10.30 hodin MA

9.00 hodin ČJ
10.30 hodin MA

Další termíny plánujeme 7. 3. a 21. 3. 2020!

Masarykova základní škola
Újezd nad Lesy, Polesná 1690

www.prijimackyujezd.cz
Každá plet je specifická a potřebuje zvláštní
péči, proto používáme kvalitní kosmetiku,
která umožňuje ošetření jak velmi citlivé, tak
i problematické pleti.
Nabízíme:
Kosmetické programy dle ročního období
Hloubkové čistění
Ošetření pleti s akné
Chemický peeling
Mikrodermabraze
Vosková DEPILACE
Liftingová masáž obličeje krk a dekoltu
Tel. 776 036 848
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cena 37.000,-Kč/měsíc + poplatky
PRONÁJEM – dvě novostavby
luxusních RD včetně kuchyňské linky,
6+kk, podlahová plocha 160 m2,
pozemky 700 a 704 m2,
Blatouchová ul., Šestajovice

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 750.000,-Kč

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
PRODEJ - orná půda, 2 pozemky
o velikosti 3.335 a 1.804 m2, Jirny
cena 4.990.000,-Kč
www.viladomydoubravcice.cz

PRODEJ - poslední polovina dvojdomku 4+kk
s podl. plochou 110 m2, pozemek 260 m2,
ul. Na Močidlech, Doubravčice, okr. Kolín

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

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

www.zdiradpekarek.cz
cena 3.990.000,-Kč

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

REZER

VA C E

PRODEJ – orná půda 148.545 m2,
Horoušany, Úvaly, Jirny, Nehvizdy,
Kozovazy
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Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2020 hodně zdraví,
radosti a lásky
přeje

Za úřad MČ Praha 21
Milan Samec, starosta

# Odpálíme to společně do roku 2020
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