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Milí sousedé,
když pro vás píši tento úvodník, slunce nádherně
hřeje a náš Újezd je celý zalitý jeho paprsky a pohodou posledních teplých dní v tomto roce. V tyto
krásné podzimní dny člověk zapomene na stres,
který nám všem přináší covid-19. Ale není třeba se
obávat. Stejně jako v jarní vlně, tak i v této nastávající se budeme snažit vám všem pomoci, a to především naší nejzranitelnější skupině, našim seniorům.
Na straně 5 naleznete kontaktní číslo, na kterém
jsme připraveni a nenecháme vás v tom. Neváhejte ho použít, postaráme
se o vás. Zase to společně překonáme, i když nám v tom naše vláda neustále se měnícími nařízeními moc nepomáhá. Myslím i na naše podnikatele. Pokusíme se maximálně propagovat vaše služby, ať i v tomto nelehkém
období udržíte své provozovny, jak se říká nad vodou. Neváhejte mě osobně kontaktovat a já vás nasměruji, případně zařídím, aby o vás bylo vědět.
Jistě si ještě pamatujete, jak jsem vám představoval vizi agility parčíku pro
pejsky v Újezdě. Podařilo se nám zajistit finanční prostředky na revitalizaci parku u zastávky Zbyslavská, kde vznikne volnočasově odpočinková
zóna s malým komunitním pláckem a již zmiňované psí agility hřiště včetně osvětlené cesty a dalších prvků, které zpříjemní vaši návštěvu nejen se
čtyřnohým miláčkem. Brzy vám představíme projekt a budeme chtít znát
váš názor.
Pokračujeme v opravách chodníků podél hlavní komunikace. Momentálně
v úseku Soběšínská – zastávka Sudějovická. Děkujeme za pozitivní ohlasy,
které nám zasíláte. V plánu máme i další úseky, ale vše je závislé na financích, kterých není nikdy dost.
Pumptracková dráha na Rohožníku ožila a je hojně využívána. Těší mě,
že tento projekt, který se podařilo realizovat v krátké době, se stal populárním a denně je na něm živo. Když jsem s projektem letos na jaře přišel
mezi své radní, vzal jsem riziko případného neúspěchu na sebe. Tímto jim
děkuji, že jsem u nich našel podporu k realizaci. Baví mě tvořit netradiční
projekty pro všechny generace, i když u pumptracku je to cílené především
na tu mladší generaci. Jen poprosím, dodržujte provozní řád pumptracku,
nejezděte na něm po dešti a na mokré dráze, ať nám vydrží co nejdéle
a máme co nejnižší náklady na jeho údržbu. Již teď mám v hlavě další projekt pro sportovní vyžití, který v Újezdě jednoduše chybí.
Když čtete tento zpravodaj, měli bychom znát výsledek studie proveditelnosti rekonstrukce zdravotního střediska na Rohožníku. S výsledkem
vás samozřejmě seznámíme. Platí to, co jsme slibovali ve volbách.
Naší prioritou je na rozdíl od minulého vedení zachování zdravotní péče
na Rohožníku a ideálně ještě její rozšíření. Současně se snažíme řešit
otázku Ideal Luxu, kde byla neúčelně koupena stará a nefunkční budova
bez následného plánu a projektu jejího využití. Oba projekty se neobejdou
bez velkých investic, které samozřejmě v našem rozpočtu nenajdeme.
Takto zásadní investice je třeba realizovat ve spolupráci s magistrátem,
případně strategickým investorem pod kontrolou městské části. Odmítám
různé zaručené informace a fámy, které mnohdy létají Újezdem. Pokud
máte pochybnosti o čemkoliv, neváhejte mě kontaktovat a ujistit se, jak to
ve skutečnosti je.
Držte se, moji Újezďáci, přeji vám všem pevné zdraví. Pokud vás cokoliv
trápí, jsem tu pro vás. Ať už na telefonu, emailu milan.samec@praha21.cz
nebo facebooku. Společně to prostě zvládneme.
váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady
V minulém čísle ÚZ jsem vás informovala
o navýšení položky rekonstrukce tělocvičen o 2,5 mil. Kč. Jsem velmi ráda, že tento měsíc mohu napsat, že se z Magistrátu
hl. m. Prahy podařilo získat 5 mil. Kč na
dofinancování celé této rekonstrukce.
Díky této dotaci budeme moct rovnou
navázat a pořídit tělocvičnám kompletní vzduchotechniku, nové basketbalové
koše, tyče na volejbal a také dělící příčku
velké tělocvičny tak, aby mohla být plně
využita. Finance ve výši 2,5 mil. Kč, které jsme minulý měsíc zapojili z rezervy,
do ní opět vrátíme. V budoucnu můžeme
peníze využít na další akce.
Rada schválila podání žádosti o dotaci
z Národního programu Životního prostředí na výsadbu dalších stromů v naší
městské části. Bude se jednat o novou
výsadbu v areálu tenisových kurtů a na
hřišti u rybníka Blatov.
Vzhledem k současné situaci jsme také
schválili pořízení bezdotykových automatických dveří, které budou v nejbližší
době instalovány v budově úřadu. Jedná
se o další z preventivních opatření současné situace. Lidé se tak nebudou muset dotýkat klik.
V letošním roce byl spuštěn pilotní projekt participativního rozpočtu, na který
bylo vyčleněno 400 tis. Kč. Hlasování bylo
ukončeno na konci září a první čtyři projekty byly schváleny k realizaci. Moc děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, ať už šlo o navrhovatele nebo hlasující.
Příští rok plánujeme participativní rozpočet znovu spustit. Podrobnější informace
najdete na str. 7.
Schválili jsme rozpočtové opatření na
dofinancování rekonstrukce stanoviště
na tříděný odpad, která bude realizována v Druhanické ulici v blízkosti hasičské
zbrojnice. Zároveň jsme schválili dofinancování koupě nového hracího prvku
na dětském hřišti na Blatově.
Pokračujeme v opravách chodníků, aktuálně v ulici Novosibřinská v úseku Soběšínská až po zastávku Sudějovická. Celá
tato akce bude stát skoro 790 tis. Kč, dodavatelem stavby je společnost Tomáš
Fňukal. Děkujeme zahrádkářům za úpravu místa u pomníku T. G. Masaryka při
příležitosti oslav 28. října.
Na závěr mi dovolte upozornit na restaurace, které reagovaly na zavření svých
podniků otevřením výdejních okének,
i u nás v Újezdě jich je dost. Proto pokud
můžete, podpořte místní podnikatele.
Děkuji.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

4

Nové stromy u školy

Podél areálu základní školy ve Starokolínské a Polesné ulici dojde během podzimu k rozsáhlé revitalizaci zeleně o ploše asi 3200 m2. Jižní část
areálu byla původně osazena nevyhovujícími dřevinami, v tomto místě
konkrétně topoly, které byly v havarijním stavu a musely být z důvodu
bezpečnosti odstraněny.
Při revitalizaci zeleně dochází k zmlazení perspektivních keřových porostů a kvalitní dlouhověké dřeviny jsou ošetřovány řezem. Finálně bude
vysazeno navíc 12 kusů kvalitních alejových stromů.
Vzniklá biologická bariéra odcloní areál od přilehlé a velmi frekventované komunikace, poslouží jako zádržný systém dešťových srážek a celkově zlepší klima na přilehlých pozemcích. Prostor areálu Masarykovy ZŠ
a sportoviště jsou využívány jak školní mládeží, tak sportovními kluby,
a je proto důležité, aby byla zeleň nejen esteticky vzhledná, ale zároveň
vytvářela správné mikroklima.
Rada MČ Praha 21

Anketa k dopravě
Před nedávnou dobou jsem plánoval setkání s občany v různých lokalitách Újezda nad Lesy ohledně jednosměrek v jejich dotčených oblastech.
Bohužel s ohledem na covid-19 nebylo možné tato setkání uspořádat.
V termínu 1. 10. - 16. 10. proto proběhla v naší městské části anketa k dopravnímu řešení. Své poznatky a postřehy jste měli možnost nám zasílat
jak elektronickou formou, tak odevzdávat v papírové podobě. Sběrných
míst anketních lístků bylo po celém Újezdě hned deset, a tak věříme, že
každý, kdo se ankety účastnit chtěl, měl i tu možnost. Napovídá tomu i velké množství odevzdaných anketních lístků, které nyní pečlivě projdeme
a informace zpracujeme.
Všem, kteří věnovali svůj čas a anketu vyplnili, bych rád poděkoval. Velmi
si toho vážím! Z našeho pohledu, se jednalo o důležitou anketu, která
nám poskytne velké množství informací, zásadních pro další vývoj dopravního řešení v naší městské části. Kvalitní dopravní řešení je důležité pro
náš spokojený život v Újezdě. Proto všem děkuji a po zpracování údajů
vás budu opět informovat.
Zdeněk Růžička,
místostarosta

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

V těchto dnech oslavil krásné 99. narozeniny pan Vladimír Štěpánek.
Za městskou část bychom mu rádi touto cestou popřáli k jeho jubileu.
Přejeme především pevné zdraví a štěstí do dalších let.
Kristýna Kopecká,
místostarostka,
odbor občansko správní

Rozsvítíme Újezd jinak
a přesto tradičně

Každoročně se potkáváme o první adventní neděli při rozsvěcení vánočního
stromu. Zatím se plně této myšlenky
nevzdáváme a pokud nám to epidemiologická situace a nařízení vlády
umožní, tak se u vánočního stromu
letos setkáme již v neděli 29. 11. 2020.
Nepříznivá situace nám letos překazila
konání jarního čarodějnického setkání a několika dalších událostí, a proto jsme si pro vás alespoň nachystali
překvapení, které navodí tu správnou
atmosféru Vánoc.
Na první adventní neděli budeme rozsvěcet nová místa v „centru“ naší městské části. V této nelehké době tak chceme alespoň přispět a vytvořit v Újezdě
příjemnou sváteční náladu.
Sledujte, prosím, naše webové stránky,
facebookový profil a vývěsky městské
části, kde se dozvíte další informace.
Markéta Slavíková,
odbor školství a kultury

Kalendárium na listopad
5. 11. Antarktida,
přednáška Evy a Petra
Danielových, divadelní
sál ZŠ, od 15:30 hod.
11. 11. Vycházka na
Malvazinský hřbitov,
pořádá SPCCH,
více na str. 20.
12. 11. Vyhlášení
výtvarné soutěže
s charitativním
prodejem obrázků,
Café galerie Zelený
dům, od 18 hod.
22. 11. Vánoční jarmark,
Café galerie Zelený
dům, od 14 hod.
25. 11. Návštěva výstavy
„Sluneční králové“
v Národním muzeu,
pořádá KAS,
viz str. 20.

Pečovatelská služba
je připravena pomoci

25. 11. Rukopisné bible
a jejich osudy,
vernisáž výstavy,
Újezdské muzeum,
od 17 hod.

Vzhledem k zhoršující se epidemické situaci jsme znovu aktivovali
telefonní číslo 778 886 029 pečovatelské služby. Tak jako před půl
rokem opět platí, že na toto telefonní číslo můžete zavolat, jakmile
budete potřebovat naši pomoc, a to i když nejste klientem pečovatelské
služby. Potřebujete-li nakoupit nebo vyzvednout léky z lékárny, nebojte
se a zavolejte. Nejste na to sami.
Pokud bude potřeba jsme připraveni aktivovat a využít seznam
dobrovolníků z první vlny, kteří budou moct pomáhat kolegyním
z pečovatelské služby.
Doufám, že se situace podaří zvládnout co nejdříve a opět se začneme
potkávat na našich akcích.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

27. 11. Dan Horyna a Merlin,
koncert metalové
legendy,
divadelní sál ZŠ,
od 19 hod.
29. 11. Rozsvícení vánočního
stromu,
podrobnosti na
www.praha21.cz
2. 12. Vernisáž Vánoční
výstavy,
Café galerie Zelený
dům, od 18 hod.
Program akcí u našich sousedů
naleznete na str. 25.
Toto číslo ÚZ vznikalo v době,
kdy nebylo jasné, zda a za jakých
podmínek bude možné akce
uspořádat. Sledujte, prosím,
aktuální informace v kalendáři
na webu www.praha21.cz.
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TÉMA

Bez investic nelze Újezd
strategicky rozvíjet

Strategický rozvoj našeho Újezda se neobejde bez investičního krytí jednotlivých akcí. Ať už jsou to chodníky, komunikace, rekonstrukce tělocvičen nebo výstavba něčeho
nového, jako je například mateřská školka. Rozpočet naší
městské části i při jeho sebelepším sestavení neumožňuje
financovat tyto větší akce, o nichž je nutné jednat přímo
s magistrátem a žádat tak o investice na jejich realizaci.
Dobrou zprávou je, že se nám do naší městské části daří,
i když ne úplně snadno, postupně získávat finance.
Jednou ze zásadních akcí příštích let by měla být rekonstrukce hlavní komunikace Novosibřinská – Starokolínská
podobně, jak tomu bylo v Běchovicích. O tuto věc se snažíme od samého začátku, co jsme převzali vedení radnice. Nebyla to mnohdy vůbec jednoduchá jednání, stavba
je navíc velmi finančně náročná. Výsledkem je, že se věci
podařilo dotáhnout a magistrát uvolní finanční prostředky pro aktualizaci projektové dokumentace této stavby.
Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem kolegům, s
kterými jsme na věci pracovali. Velký dík pak patří radě hl.
m. Prahy a konkrétně panu náměstku Petru Hlubučkovi, s
kterým jsem o věci jednal a on tento náš záměr podpořil.
Rekonstrukce tolik vytíženého hlavního tahu, která se plánuje již několik desetiletí, je jistě krok správným směrem.
Zároveň věřím, že jsme opět blíže k rekonstrukci i dalších
páteřních komunikací u nás v Újezdě, či vybudování pruhu
pro autobus směrem do Běchovic.
Momentálně připravujeme i studii rekonstrukce ulice
Nadějovská, která je pro mě osobně jednou z priorit a
strategickou komunikací na Blatově. V plánu jsou i další
komunikace, kde by rekonstrukcí měl také vzniknout jednostranný chodník a kompletně nový uliční prostor včetně
parkovacích míst a zeleně. Podařilo se dojednat pokračování projekčních prací pro rekonstrukci ulice Starokláno-

vické k nádraží, kde je současný stav dlouhodobě neúnosný. S panem místostarostou jednáme o řešení, v rámci
něhož by rekonstrukce této komunikace měla přinést nejen řádná parkovací místa, ale zároveň eliminovat kolizní
situace, které zde každý den vznikají.
Nejen komunikace trápí Újezd, a tak jsem rád, že se podařila vyjednat finanční podpora pro dostavbu klimatizace
pro naše nově zrekonstruované tělocvičny. V rámci projektu rekonstrukce jsme nechali udělat přípravu a nyní
tedy můžeme věc kompletně dokončit, aby si nejen žáci
naší školy, až se vrátí do normálního školního života, užili
komfortu, který tyto tělocvičny budou přinášet.
Toho, co pro vás plánujeme a čím chceme měnit Újezd, je
mnohem více. Ale o tom zas někdy příště.

MYSLETE LOKÁLNĚ
Máte v Újezdě oblíbenou
restauraci?
Není vám jedno, jak přežije?
Podpořte ji a přijďte si
pro oběd „přes okénko“.
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Milan Samec,
starosta

Čtyři projekty pro Újezd
Letošní pilotní participativní rozpočet naší městské části je ukončen a věříme, že dobře „nastartoval“ i ročníky
příští.
Návrhy jednotlivých projektů přišly od vás, občanů Prahy
21 a věříme, že jejich realizace udělá radost široké veřejnosti. Celkem jste nám zaslali 15 návrhů projektů, které
jsme důkladně posoudili a sedm z nich vyhodnotili jako
realizovatelné. O těchto projektech jste hlasovali a vybrali
si čtyři z nich. MČ Praha 21 na tyto projekty, které budou
zrealizovány v příštích měsících, vyčlenila 400 tisíc Kč.
Absolutním vítězem se stal projekt na sídlišti Rohožník
„Hry na chodníku“, který vznikne v ulici Žiželická. Vzniknou zde malby na chodníku pro naše nejmenší, podobné
hry již jsou u I. stupně základní školy. Mezi panelovými
domy, v místě, kde se často potkávají děti díky dětským
hřištím v blízkém okolí, budou namalovány herní prvky
vhodné pro různé věkové kategorie našich dětí. Navrhovatelem projektu byla Blanka Charvátová.
Na druhém místě se umístil „Kvetoucí plácek“, návrh
Kateřiny Bláhové v rámci komunitního pěstování, který
vznikne v ulici Žlebská na sídlišti Rohožník. Budou zde
umístěny tři vyvýšené záhony, které budou místním obyvatelům předány k užívání. Cílem projektu je podpořit komunitní pěstování bylinek či ovoce/zeleniny.
Na třetím místě se umístil projekt „Pro duše cyklistů
a koloběžkářů“, jehož navrhovatelem je Jan Veselý.
Pro potřeby cyklistů budou nově v naší městské části
k dispozici dvě veřejné cyklopumpy včetně cyklo stojanu. Jedna bude umístěna v blízkosti základní školy v ulici
Čentická. Druhá vznikne u nádraží Klánovice (na újezdské
straně). Věříme, že udělají radost nejednomu cyklistovi.
Posledním z výherních projektů se stala „Venkovní posilovna pro veřejnost“. Projekt navrhl Maik LiZihang.
V Luníkovské ulici v blízkosti místního dětského hřiště
vznikne nová venkovní posilovna pro veřejnost. Na čerstvém vzduchu si budou moci zacvičit lidé všech věkových
kategorií. K dispozici bude několik posilovacích a cvičících
prvků.
Máme velkou radost ze zájmu o veřejné dění v naší
městské části a děkujeme všem hlasujícím, fanouškům
a hlavně autorům návrhů! V rámci hlasování jsme od vás
obdrželi i mnoho podnětů a námětů, ať už k samotnému participativnímu rozpočtu či ke zlepšení života v naší

městské části. I za ně velmi děkujeme a budeme se jimi
detailně zabývat.
Brzy vyhlásíme další ročník participativního rozpočtu a věříme, že se nám sejde velké množství kvalitních projektů,
které bychom u nás mohli zrealizovat a co nejvíce si zpříjemnit náš život! Již nyní se těšíme na další ročník a vaše
nové návrhy. Společně „Měníme Újezd“!
Obrázky jsou ilustrační.
Helena Gryčová,
koordinátorka participativního plánování a MA21
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Sportovní areál u tenisových
kurtů čeká další rozšíření
Sportovní areál původně zahrnoval
čtyři tenisové kurty a jedno multifunkční hřiště. V letošním roce jsme
již zrealizovali profesionální volejbalový kurt, který tak rozšířil možnost sportovního vyžití v Újezdě
nad Lesy. A tím revitalizace areálu
nekončí.
V rámci dopravní obslužnosti připravujeme realizaci parkoviště v jihovýchodním rohu areálu v Kalské
ulici. Zároveň byla vypracována studie celého areálu, kde by v budoucnu měla vzniknout divácká tribuna
s lezeckou stěnou u volejbalového
kurtu, která bude sloužit i jako uložiště herních pomůcek. Dále zde bude postupně budováno pétanque
hřiště, minigolf a především parkurové hřiště.
Součástí kompletní revitalizace areálu bude výsadba stromů a další
zeleně včetně mobiliáře a přístupových cest. Prostor vhodně doplníme
instalací vodních prvků, jako jsou
např. pítka a mlhoviště. Věříme, že
postupné rozšiřování bude přinášet
více a více volnočasových a sportovních aktivit pro obyvatele v Újezdě.
Rada MČ Praha 21
Vizualizace: Gardenpoint

INZERCE

Vyhlášení 9. ročníku soutěže
„Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“
KSPZ vyhlásila dne 21. 9. 2020 devátý ročník soutěže „Jsem senior a žiji v Újezdu nad Lesy“
Soutěž končí dne 15. 1. 2021.
Všechny exponáty budou vystaveny v Újezdském muzeu od února 2021.
Výstava bude zahájena vernisáží.
Pravidla soutěže:
 účastnit se může osoba od 60 let
 soutěžící žije v Újezdu nad Lesy
Souztěžní kategorie: 




fotografie
kresba a malba
literární tvorba
volná tvorba

Exponáty doložte fyzicky do 15. 1. 2021 na ÚMČ Praha 21, Odbor sociálních věcí, Staroklánovická 260,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, budova B, 1. patro, kancelář č. 26 paní Mgr. Editě Gramatové
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Pronájem reklamní
plochy
6x reklamní plocha
o rozměru 58 cm x 83 cm
(plocha desky včetně rámu
59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě
(Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 do 90 dnů.
Nájemné na 30 dnů bez DPH
600 Kč, nájemné na 90 dnů
bez DPH 1 500 Kč.
Bližší info:
jaroslava.bendova@praha21.cz,
tel. 281 012 982.

KULTURA

Rukopisné bible
a jejich osudy
Výstava bude pokrývat časový úsek bezmála 1200 let
našich kulturních dějin. Staroslověnské období budou
připomínat ukázky z nejstaršího hlaholského Evangeliáře.
Latinské období připomene zejména faksimilie kodexu,
který vznikl k první královské korunovaci českého krále
Vratislava II. v roce 1065 a zapůjčil ji náš příznivec.
V polovině 14. století vznikl kompletní staročeský překlad
bible (vlivem válečných událostí však v roce 1914 shořel,
byla ale zachráněna část fotografií textů bible). Počátkem
15. století vzniká nový překlad Nového zákona. Po roce
1410 se objevuje třetí redakce, která se vyznačuje novým
překladem starozákonním. Představitelkou této verze je
Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřiva, na výstavě
bohatě zastoupená. Poslední redakce bible byla patrně
určena již pro tisk. Našimi prvotisky celých biblí do roku
1500 jsou Bible pražská, tištěná v roce 1488, a Bible
kutnohorská z roku 1489.
Rudolf Vambera,
kurátor výstavy

Kollman v Zeleném domě
Františka Kollmana čtenářům ÚZ asi není třeba obsáhle představovat. Není to jen sportovní legenda, velmistr japonských bojových
umění nebo někdejší šéf ochranky prezidenta Václava Havla, ale také
malíř, grafik a rytec skla. Posledně tři jmenované obory představuje
výstava v Café galerii Zelený dům. Říjnová vernisáž byla jednou z posledních akcí před koronavirovou uzávěrou a, jak je tomu v Zeleném
domě zvykem, také velmi dobře obsazená. Do Újezda přijel mimo
jiné herec Jiří Krampol a zpěvačka a skladatelka Irena Budweiserová.
Galerie v době uzávěrky tohoto čísla ÚZ zůstávala kvůli vládním
opatřením uzavřená. Pokud vše půjde dobře, můžete si Kollmanovy
práce prohlédnout v listopadu. V Zeleném domě najdete nejen jeho
oblíbené scény námořních bitev, ale i motivy travin nebo ryté sklo.
Blahoslav Hruška

Místní
Nové knihy
knihovna
PRO DOSPĚLÉ

je na základě vládních nařízení od 22. 10. uzavřená.
Výpůjčky budou čtenářům
prodlouženy a bude rovněž prodloužena lhůta pro
vyzvednutí rezervovaných
knih.

Aktuální informace na webu knihovna.praha21.cz.
Tel. číslo do knihovny je
281 012 956.

 Ed McBain – Nokturno
 Jarmila Pospíšilová – Slepá bába
 James Patterson – Oko za oko
 Václav Gruber – Domino
 Rechel Heng – Klub sebevrahů
 Vanessa Savage – Žena v temnotě
 Dilly Court – Vánoční pohlednice
 Juliet Ashton – Žena z čísla 24
 Mandy Baggot – Vánoce v Paříži
 Fiona McIntosh – Čokoládový sen
 Erin Watt – Něco skutečného, Jediná
maličkost
 Peta Bee – Každodenní fitness
 Isser Harel – Mosad: Operace Eichmann

PRO DĚTI
 Zuzana Pospíšilová –
O berušce parádnici,
O kocourkovi ze dvorku, O kůzlátku z
chlívku
 Kelly Oram – Cinder a Ella, Šťastně
až na věky
 John Farndon – Známá i neznámá
planeta Země
 Christina Braun – Vítej na stavbě
 Petr Liška – Hledej protiklady
 Jaroslav Herden – Hudební hodinky
pro táty a maminky
 Velká kniha experimentů
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„Vlhký les mně nesvědčil…“
V minulém čísle ÚZ jsme se vrátili prostřednictvím úryvku z povídky
Vojtěcha Rakouse do doby, kdy se do Újezda jezdilo na letní byt. Mnozí
jiní „lufťáci“ si Újezd či jeho sousedy ale tak oblíbili, že si kraj na východ
od Prahy zvolili za svůj nový domov. V Újezdě se takto usadil například
Bedřich Jenšovský (24. září 1889 -12. února 1942), známý Sokol a ředitel
Archivu země české. Do sousedních Klánovic se za čistým vzduchem,
zahradou a klidem na práci zase odstěhoval Justin Václav Prášek,
kterého můžeme právem považovat za zakladatele české orientalistiky.
Prášek se narodil v roce 1853 v Brandýse nad Labem. Na Univerzitě Karlově (tehdy Karlo-Ferdinandově univerzitě) vystudoval učitelství oborů
dějepis a zeměpis a jako středoškolský profesor pak působil v Pardubicích, Klatovech, Kolíně a Praze. Na kolínském gymnáziu mezi jeho žáky
patřil Bedřich Hrozný, pozdější rozluštitel chetitštiny, který k němu pojal
vřelý vztah a všemožně svého učitele podporoval. Prášek to rozhodně
lehké neměl. Svou akademickou dráhu totiž rozvíjel paralelně s učitelováním. Na své alma mater získal roku 1882 doktorát z klasické filologie,
soukromě se dále vzdělával v Mnichově a Berlíně. V Čechách ale žádné
vyšší akademické hodnosti nedosáhl. Jeho snaha o získání profesury
třikrát narazila. První dva pokusy o Práškovu habilitaci zarazila formální chyba: jako mimopražský pedagog prý žádost vůbec podat nemohl.
Potřetí již zafungovala politika – ač se Prášek nijak politicky neprofiloval, stal se zřejmě obětí rivality dvou znepřátelených táborů historiků.
A měl tu smůlu, že jeho přímluvce patřil k umlčované menšině.
Na dějepravu nicméně Prášek nezanevřel, věnoval se nejen popularizaci antických dějin, ale i regionální historii. Sepsal mimo jiné třísvazkové dějiny rodného Brandýsa. Pro nás je zajímavé, že se v roce 1914
natrvalo přestěhoval do Klánovic. Zásluhu na tom měl pravděpodobně

INZERCE

i zmíněný archivář Jenšovský, s nímž
se Prášek znal. A byl to právě Prášek, kdo jako první odborně začal
zkoumat zaniklou středověkou ves
Žák v Klánovickém lese. (Připomeňme, že dnes tu vede naučná stezka
a samotnou ves novější výzkumy
ztotožnily s osadou Hol).
Ač sám v té době již penzionovaný
středoškolský profesor bral odchod
do Klánovic jako zasloužený odpočinek, ani na penzi rozhodně nezahálel. U našich sousedů se stal členem
Okrašlovacího spolku a byl za Československou národní demokracii
zvolen do místního zastupitelstva.
V září 1924 se ale Prášek vrací zpět
do rodného Brandýsa. „S těžkým
srdcem loučili jsme se po 11 létech
s Klánovici, kdež jsme měli krásný
útulek, ale pohříchu mně nesvědčil
pobyt uprostřed vlhkého lesa,“ píše
Prášek v dopise své známé. Nedlouho poté jeden z otců-zakladatelů
české orientalistiky umírá. Justin
Václav Prášek zesnul na Štedrý den
roku 1924. Shodou okolností týž
den, kdy ze Sýrie dorazila pohlednice od jeho žáka Bedřich Hrozného,
který mu přál veselé svátky. Tu už si
ale přečíst nestihl…
Blahoslav Hruška
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Bez ticha by hudba nezněla
Pan Jan Kvapil je spoluzakládající člen
Talichova kvarterta, s nímž odehrál více než
1500 koncertů. Nerozděluje hudbu na vážnou
a „nevážnou“, muzika musí být podle něj
především sdílná. „Při poslechu mi někdy
chybí právě ten silný výsledný osobní dojem.
Technika je brilantní, ale prožitek se vytrácí,“
říká v rozhovoru pro ÚZ.
Pane Kvapile, hudbě se věnujete celý život. Jaké byly
začátky?
Housle jsem studoval na Pražské konzervatoři, mým učitelem byl profesor Josef Micka a ten vybídl své studenty,
aby založili smyčcové kvarteto. Od roku 1963 jsme tedy
se spolužáky hráli v kvartetu a prvním houslistou byl Jan
Talich starší, synovec dirigenta České filharmonie Václava Talicha. Začátky byly obtížné, hlavně finančně, protože jsem ještě studoval AMU. Musím říct, že to byla moje
manželka, která mě podporovala a živila rodinu.
Talichovo kvarteto, to je věhlasný soubor, který hrál
snad po celém světě.
Ano, asi tak to bylo. Původní sestava se ale obměňovala.
Nyní je primáriem Jan Talich – syn a se svými vrstevníky
zajišťují kontinuitu. V Kvartetu – v té nejznámější sestavě
Petr Messiereur, Jan Kvapil, Jan Talich st. a Evžen Rattay –
již nehraju a spočítal jsem, že po dobu 30 let (1963 – 1993)
jsme odehráli 1547 koncertů a kromě toho jsme i hodně
nahrávali. Ve Francii jsme dostali ocenění Diapason d´Or
a pro firmu Calliope jsme postupně nahráli celé Mozartovo komorní dílo, šestnáct kvartetů Ludwiga van Beethovena a u Supraphonu jsme získali Zlatou desku za nahrávku
šesti kvartetů Bély Bartóka. Dostali jsme i ocenění Grand
Prix du Disque Akademie Charles Cros za interpretaci
dvou kvartetů Antonína Dvořáka.
Když mluvíme o sdělnosti hudby, co máte konkrétně
na mysli?
Pro mě jsou noty pomůcka. Pracovní postup. Ale dojem,
ten vytváří interpret. Záleží na tom, jak hráč skladbu
cítí. Jak je schopen ji přednést. Je to jeho osobní názor.
Při poslechu mi někdy chybí právě ten silný výsledný
osobní dojem. Technika je brilantní, ale prožitek se vytrácí. Poezie nás asi nemůže dohonit. Žijeme moc rychle. Smysl umění je přenášet lidskou duši do jiného světa.
Je to těžké, ne vždy se to podaří.
Vy jste svůj život spojil s klasickou hudbou. Jakou ještě máte rád?
Já mám rád každou hudbu, která má nápad, náladu, chce
něco říct. Mám rád country. Slyšel jsem řadu skvělých výkonů. Například na festivalu trampské, country a folkové hudby Mohelnický dostavník. Kapela Malina Brothers
tam předvedla v countryovém stylu Skočnou z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. A sám jsem asi rok hrál
s countryovou skupinou Folklet z Kolovrat. Melodická,
radostná hudba. A proto také miluji Spirituál kvintet.
Vy jste ovšem hrál profesionálně v dalších souborech, že?
V minulém režimu všechny koncerty zajišťoval Pragokoncert. Bohužel za mnohdy nedůstojných finančních pod-

mínek. Komunikace se zahraničím byla přívětivější. Jako
kontrast bylo mé působení v souboru Mysterium musicum Praha, společně s regenschorim katedrály svatého Víta, varhaníkem Josefem Kšicou a jeho manželkou,
zpěvačkou a hudebním skladatelem Václavem Hálkem.
Několik let jsem hrál také v duu s violoncellistou České
filharmonie Jiřím Sládečkem. Po třiceti letech v Talichově kvartetu, třech letech v Symfonické orchestru Českého rozhlasu a deseti letech v České filharmonii jsem
nyní patnáct let ve „starobním důchodu“.
A dovolte, abych se zeptal, jak je to s Vaší básnickou
činností?
Mluvili jsme dosud o hudbě. Jejím pramenem je ale ticho. Je důležité, bez něj se myšlenky nevytřídí, bez ticha by nezazněla řeč, ani hudba. Člověk ho musí hledat
a chránit. V tichu přicházejí myšlenky a otázky, které
se snažím zachytit. Ty, které zůstanou, napíšu. Pak se
k nim vracím, ale na některé jsem „krátký“. Snad příště.
Mé básnění není chtěné, je to můj koníček.
K nalezení ticha Vám jistě pomůže i les, který máte
za domem.
To je pravda. Dcera se odstěhovala s rodinou do Klánovic a my s manželkou do Újezda nad Lesy. Máme
k sobě blízko. Po letech cestování jsme nalezli klid a les
za domem. I milé spolubydlící i kolodějský kostel, kde s
přáteli hrajeme a zpíváme. A když pak uvažuji o věcech
a lidech kolem sebe a jejich životních příbězích – vždyť
každý z nás svým životem píše román – vzpomenu na to,
co prý říkal Karel Schwarzenberg, když se jej kdosi ptal
na jeho rodokmen: Nic zvláštního, rodokmen má každý,
ale pouze někteří jej zaznamenávají. A zajímavých rodokmenů je jistě mnoho.
Jan Kvapil (77), houslista, absolvent Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění Praha. Spoluzakládající člen Talichova kvarteta a bývalý člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, České filharmonie
a komorního souboru Mysterium musicum Praha.
Amatérsky píše verše, vydal již dvě sbírky. Je ženatý
a má dceru, která má vlastní rodinu.
Pavel Moudrý
Michal Hazdra
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SPORTOVNÍ DRUŽSTVA
V DOMU UM

Na tomto místě Vás obvykle informujeme o událostech a akcích, které jsou u nás v budově Level naplánované.
Jelikož se situace neustále mění, a není jistě, jestli zítra bude vůbec středa nebo už třeba pátek, rozhodli jsme se
Vám přiblížit činnost našich sportovních oddílů, které se pravidelně účastní soutěží organizovaných sportovními
svazy. Ještě před nucenou pauzou stihla naše sportovní družstva několik utkání.

Basketbalisté poprvé ve třech věkových kategoriích
Vstoupili jsme do první sezóny, ve které máme hned 3 družstva se základnou v Újezdu nad Lesy. Nejmenší
kategorií jsou U12 mix (rok nar. 2009 a mladší), která vstoupila do soutěže proti Milovicím. Tento soupeř je
výkonnostně o level výš a na hřišti to bylo znát. Více než výsledek nás mrzí ale série několika zranění. Naštěstí se
nepotvrdily nejhorší prognózy, i tak si ale léčení vyžádá svůj čas.
Dívky U13 (2008 a mladší) letos poprvé okusily soutěžní utkání
bez kluků, jelikož ještě v minulé sezóně nastupovaly společně.
Čekala je hned 2 utkání. V sobotu 26.9 v Kralupech a 27.9 v Jenči
proti Tygřicím. V obou utkání nás táhla dvojice Anna Buchtelová
a Sofie Jarolímová. Vyzvihnout je ale potřeba i výkon kapitánky
Lili Červenkové, která nastupovala přes sebezapření způsobeným
bolestí zad. Na vítězství to zatím bohužel nestačilo, ale bojovnost a
nasazení z holek čišely. Chlapci U15 (2006 a mladší) si zaslouží
veliký respekt za to, jak si poradili s početnou marodkou. Na utkání
se totiž sešli pouze v 5 hračích. Naším soupeřem bylo basketbalové družstvo gymnázia PORG. Těžký a zkušený
soupeř nám nedal šanci a přes bojovnost jsme zaostávali o několik zatáček. Pokud se k nám chceš přidat, neboj
se napsat na david.vasicek@dumum.cz a příjít si vyzkoušet trénink.

Florbaloví elévové si vyzkoušeli na turnaji nájezdy
Florbalisté v kategorii elévů se v sobotu 10.10 stihli sejít na turnaji v Jesenici. Bohužel skosení nemocemi a
zraněními, sešli se kluci v malém počtu. První zápas proti Florball Club FALCON hráli chlapci velmi vyrovnaně a to
až do druhé půlky zápasu, kdy soupeř začal mít navrh a nakonec zaslouženě zvítězil. Proti TJ Sokol Petrovice jsme
odehráli velmi povedený duel, který rozhodl až sporný gól v poslední minutě zápasu. Poslední třetí zápas jsme
odehráli proti florbalové akademii Mladá Boleslav. Ta přijela naopak s velmi početným kádrem, takže měla výhodu
více sil. I tak se našim chlapcům podařilo v poslední minutě vyrovnat a tak přišla na řadu oblíbená disciplína,
nájezdy. V té excelovali jak střelci, tak oba gólmani a rozhodlo se až 7 sérii. Bohužel ve prospěch soupeře. I tak patří
klukům za jejich výkony velké díky.
SLEDUJ LEVEL PRAHA 21 I NA FACEBOOKU
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LISTÁRNA
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Úřadu MČ Praha 21, SPCCH
a KAS za blahopřání a milou pozornost k mým narozeninám.

Ráda bych moc poděkovala paní Ladislavě Pickové a pracovnicím pečovatelské
služby, které odvádějí úžasnou práci v mnohdy těžkých situacích pro klienty
a jejich rodiny.

Olga Faltová

Jiřina Majerová

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
Po roce jsme v komisi životního prostředí vyhodnotili roční provoz sběrných nádob na olej, které jsou před
Úřadem MČ Praha 21 a u zdravotního střediska na Rohožníku. Nádoby
jsou využívané a nebyly zaznamenány žádné stížnosti, takže zvažujeme
jejich rozšíření na další 2 až 3 stanoviště. Uvítám Vaše tipy. Podmínkou
umístění je volné místo na stanovišti
tříděného odpadu a vhodnost (bezproblémovost) daného umístění.
V Újezdě máme nyní 36 stanovišť
tříděného odpadu (STO). Frekvence
svozu jednotlivých kontejnerů je vy-

značena na nálepce na každém z nich.
Často kontejnery sice přetékají, ale
přitom jsou plné „vzduchu“, protože
v nich jsou nesešlapané PET lahve,
tetrapaky a papírové krabice. Když
je budeme důsledně sešlapávat, do
kontejnerů se vejde mnohem víc
a nebude, doufejme, tolik nepořádku kolem.
Je skvělé, že rodiče učí odmala děti
třídit a vynášet odpadky, ale některé
menší děti mají problém kontejner
zavřít. Upozorněte je, prosím, že je
potřeba nádoby zavírat, protože při
větru by se odpadky rozlétaly po
okolí.

STO slouží k odkládání tříděného dopadu do kontejnerů nikoli pro vyhazování všeho možného kolem nich.
K tomu jsou určené sběrné dvory nebo velkoobjemové kontejnery pravidelně přistavované MČ.
Jsem ráda, že se ještě před zpřísněním epidemiologických opatření podařilo uspořádat besedu
o Jihoafrické republice. Doufám,
že nynější nezbytné zákazy bude
možné brzy odvolat a že se na
podobných akcích zase brzy uvidíme. Záleží to však na nás všech,
jak budeme nařízená opatření dodržovat.

MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)

„řečnickou“ otázku manželky druhého představitele Otevřeného Újezda.
Po pravdě. Lhát moc neumím. Celý
život mám problém, že vždy hned
řeknu, jak to vidím a cítím. A když
si nejsem jistá, tak se přesvědčím.
(Ti psi na cvičáku fakt moc neštěkali, ale mne bolí nohy snad ještě dnes.
Zkoumala jsem to obden dva měsíce). Myslím, že tyto výměny názorů
jsou zbytečné a k ničemu nevedou.
Máme jiné starosti. Všechny věkové
kategorie, od dětí po důchodce.

Prosím, nestyďte se požádat o pomoc. Někdy stačí jenom pár slov, jindy
se musí přiložit ruka k dílu. A vedení
obce musí kromě dodržení koronavirových opatření pracovat na tom, co
je potřeba udělat. Parkování u vlaku,
zdravotní středisko, chodníky, školka,
tělocvična a další. Doba je těžká. Něco
podobného jsme nezažili. Věřím, že
koronavirus co nejdřív ustoupí a my
se budeme moci vrátit ke všem svým
aktivitám. (Článek píšu 13.10.). Tak
pokud možno pohodový podzim.

Petr Duchek (PATRIOTI)

Důkazem je nedávný incident ve volební místnosti s voličem, významných
kandidátem za Otevřený Újezd, který kvůli několika vteřinám hrdinství
přišel volit bez roušky. Je-li pravda na
straně první skupiny, vzdorovité chování druhé skupiny je nezodpovědné
a spoluobčany ohrožující. Je-li pravda
na straně druhé skupiny, obezřetné
chování první skupiny spoluobčany
neohrožuje.
Není to ale poprvé, kdy právě z této
části politického uskupení přichází pokrytectví. Nevzpomínám si například,
že by z jiného uskupení někdo v minu-

losti jinému vyhrožoval fackováním či
zabitím.
Společnost je nepochybně pod tlakem,
ale bylo by chybou, uvolňovat jej ventily agrese. I přetažený psycholog si
někdy musí přiznat, že by se měl léčit.
Třeba pozitivním hledáním příležitostí
na všech omezeních pro nové (újezdské) podnikání, vedení rozhovorů či
pochopení významu (aktuálního) svátku zesnulých …
Svět, který jsme znali, se už nevrátí.
I Újezd se mění. Využijme toho! Nic jiného nám pro přežití stejně nezbývá. Věřím, že i tuto těžkou výzvu zvládneme.

Vážení spoluobčané, jenom krátce
k slovnímu napadení mé osoby panem Roušarem ve sloupku zastupitelů. To, co jsem napsala, je pravda.
Propast mezi koalicí a opozicí je a já
pořád věřím, že se ji většině zastupitelů podaří překlenout. Mohla bych
uvádět na pravou míru i ostatní věci uvedené panem zastupitelem, ale
myslím, že podstatou je, že máme
oba jiný pohled na věc. A asi i na
svět. Já jsem jenom odpověděla na

Milí čtenáři, v nelehkém čase „kovidím“ se v mnoha odvětvích lidské
činnosti zastavil čas. Jedna skupina
lidí má obavu o své zdraví, o zdraví
nejbližších. Druhá skupina v sobě
naopak objevila vlohy k hrdinství
a epidemii vnímá jako podvod a celosvětové spiknutí. Tihle roušky nenosí. Přece se nevzdají svobody. Svatá prostoto. Copak jsem s rouškou
přišel o možnost svobodně psát do
Újezdského zpravodaje? Jak sami vidíte, nepřišel. Dobu bohužel začíná
provázet i zmatení.
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Ing. Marie Kučerová
A STAN PRO ÚJEZD)

(PIRÁTI

Dlouhou, předlouhou řadu let nás
trápí stav hlavní ulice Starokolínská
– Novosibřinská, která je v mnoha
ohledech nevyhovující a v průběhu
let došlo k jejímu navýšení až o 1 m
nad okolní terén. To způsobuje značné problémy s rozhledy jak na křižovatkách s vedlejšími ulicemi tak při
výjezdech ze sousedních pozemků
a to zvláště v zimním období. Některé
pozemky jsou vlivem výškového rozdílu terénu špatně dostupné, odvodnění je nejednotné do zelených pá-

sů, příkopů, místy do uličních vpustí
napojených na kanalizaci. Osvětlení
komunikace je starší a pouze jednostranné, chodníky jsou ve špatném
stavu, místy zcela chybí, stejně jako
legální parkovací stání.
První krok k nápravě současného nevyhovujícího stavu byl učiněn – náměstek primátora a radní za STAN
pan Petr Hlubuček předložil a Rada
HMP dne 24. 9. 2020 schválila záměr
vypracovat projekt rekonstrukce
hlavní újezdské ulice v úseku od Nadějovské po Všenskou, tj. od rybníka
na Blatově přes celý Újezd až k lesu

na Úvaly. Rekonstrukce by kromě
snížení nivelety vozovky měla zahrnovat i dopravní značení, odvodnění,
nové veřejné osvětlení, vedení vysokorychlostní sítě, ochranu kabelových sítí. Projekt by měl být vypracován do dvou let. Na současné vedení
obce to bude klást značné nároky.
V zájmu nás všech a zejména vlastníků okolních nemovitostí i všech obyvatel, kterých se rekonstrukce může
dotknout, by se městská část měla
na vypracování projektu co nejvíce
podílet a při přípravě spolupracovat,
a to hned od počátku.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kam s odpadem
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
NA ROSTLINNÝ ODPAD

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
14. listopadu
			

Druhanická/Staroújezdská
Valdovská/Hrádková

28. listopadu
			

Církvická/Ochozská
Dědická/Ranská

V neděli dne 22. listopadu 2020 budou přistaveny od 9
do 12 hod. velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad
na níže uvedených stanovištích:

Doba přistavení: od 9 do 13 hod.
Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. 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).

1.
2.
3.
4.

ulice Toušická – u spořitelny
ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
na rohu ulic Valdovská x Hrádková
na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku
na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány.
Mohou se však ráno rychle naplnit a není možné je obratem
vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté do něj odložit odpad.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa C
úterý 10. listopadu
1. Načešická x Borovská
1500 - 1520
2 Čentická x Polešovická
1530 - 1550
3. Hulická x Soběšínská
1600 - 1620
4. Novosibřinská x Svojšická
1630 - 1650
5. Žárovická x Žehušická
1700 - 1720
6. Tuchotická x Velebného
1730 - 1750
7. Domanovická x Račiněveská
1800 - 1820

Praha 21 - trasa A
středa 11. listopadu
1. Druhanická – Staroújezdská		
1500 - 1520
2 Novosibřinská – Toušická		
1530 - 1550
3. Zalešanská – Lomecká		
1600 - 1620
4. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert) 1630 - 1650
5. Velimská – Klešická		
1700 - 1720
6. Velimská – Klešická		
1730 - 1750
7. Novolhotská – Starokolínská		
1800 - 1820
8. Bělušická – Netušilská		
1830 - 1850

SLEDUJTE AKTUALITY
Vzhledem k epidemii koroviru se mohou měnit i podmínky a termíny provozu sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů
a dalších služeb pro veřejnost. Sledujte proto, prosím, aktuální informace aktuality na našich stránkách www.praha21.cz
a vývěskách.
Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Zahrada plná života
O prvním říjnovém víkendu se měla konat tradiční zahrádkářská výstava, kterou už pošesté měly doprovázet
výtvarné a fotografické práce dětí újezdských předškolních zařízení a Masarykovy ZŠ. I když byla výstava nakonec kvůli epidemiologické situaci bohužel zrušena, bylo
s újezdskými zahrádkáři a vedením obce dohodnuto, že
letošní „zahradu plnou života“ přeneseme alespoň prostřednictvím školních (pouze školní práce www.zspolesna.cz) a obecních webových stránek (všechny školkové
i školní práce www.praha21.cz). Část obrázků bude součástí zahrádkářské prezentace a zveřejněna na www.kvetyujezda.ic.cz. Čtenářům zpravodaje nabízíme alespoň

malou obrazovou galerii napříč třemi věkovými kategoriemi 3-15 let.
Poděkování mateřským školám - 1. MŠ, Sedmikráska, Sluníčko a Rohožník, a třídám Masarykovy ZŠ – 4. D, 4. E, 4.
F, 5. A, 5. B, 5. D, 5. E, 5. F, 6. B, 6. D, 6. F, 7. A, 7. B, 7. C, 7.
D, 8. A, 9. B, 9. C.
Paní učitelky školkové a školní, velké díky za účast a vedení dětí. Újezdským zahrádkářům poděkování za spolupráci a odměny, které budou jejich prostřednictvím dětem
předány.

Eva Danielová,
Masarykova ZŠ

Dřevíčková dílnička

Na začátku října k nám po roce znovu zavítal výtvarník Marek Pilnáček se
svým projektem dřevíčkové dílničky.
Přivezl s sebou drobné dřevoobráběcí
stroje a nářadí a připravil v pěti dnech
pro všechny žáky 1. stupně hodinový
program. Děti měly možnost vyrobit
si ze dřeva hračku na kolečkách.
Žáci pracovali s obrovským zaujetím
a bylo vidět, že mají z vlastnoručně
vyrobené hračky velkou radost. Už se
těšíme na další pokračování tohoto
skvělého projektu.
Tereza Hrubá,
tř. uč. 1.E
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Proč se stát fakultní školou?

Ředitelka Masarykovy ZŠ Hana Cermonová podepsala v říjnu smlouvu s Pedagogickou fakultou UK, na základě níž se naše
škola stala školou fakultní. Jak k tomu došlo a co to obnáší? To se dozvíte v následujícím textu.
Každý, kdo prošel pedagogickou fakultou, si vzpomíná na svou podepsala smlouvu.
fakultní školu. Bylo to místo, kde na mě padal děs pokaždé, když V rámci kritérií přijetí do sítě fakultních škol, přičemž tato síť je
jsem si představila, že jednou nebudu sedět vzadu na židličce velmi semknutá a není snadné se do ní dostat, je alespoň dvous ostatními studenty, ale že se budu muset postavit k těm dě- letá otevřená a smysluplná spolupráce. Je pro mě velkým přetem čelem, pěkně od katedry. Přesně si pamatuju, jak jsem se kvapením i závazkem, že jsme tuto lhůtu přeskočili a vstoupili
snažila si vtisknout do paměti, jak učitel se žáky mluví, co oni na do spolupráce rovnou. I když je otázkou, jak teď smluvně doto, jak mu to šlape a jak je to vlastně všechno z pozice od dveří stát tomuto vztahu, když veškeré konzultace a náslechy mohou
probíhat jenom on-line. Nicméně zítra začínáme prvními kroky
úplně snadné.
A každý pedagog ví, že to taková legrace rozhodně nebyla, hlav- ve videokonferenci a věřím, že to vymyslíme.
Pro lepší představu uvádím kritéria pro přijetí do sítě fakultních
ně ze začátku…
Takže proč se stát fakultní školou? Protože ji každá společnost škol a zařízení na Pedagogické fakultě UK Praha (resp. pro uděpotřebuje. Protože i tam se rozhoduje o tom, kolik studentů lení souhlasu s užíváním názvu fakultní škola / zařízení):
nakonec učit půjde a jestli je tohle povolání pro ně. Protože i • kvalita výuky (personálně i materiálně zajištěná),
pro naše pedagogy je to výzva, která je vede k zlepšování výuky • otevřenost školy, vstřícnost a ochota spolupracovat,
a jejích forem.
• dobré zkušenosti se spoluprací s fakultou, minimálně 2 roky,
Když jsem nastoupila, byla to taková moje meta. Přemýšlela • garance oborovou katedrou PedF,
jsem, jak zvedat tu laťku ve výuce a společné setkávání nad ho- • osobní garance pracovníkem této katedry, který školu/zařídinami našich učitelů spolu se studenty pedagogické fakulty se
zení dobře zná a systematicky s ní spolupracuje,
mi stále jeví jako dobrá metoda. Fakultní školou se ale jen tak • možnosti širšího rozsahu spolupráce.
někdo nestává. Znám kolegy ředitele, kteří o to roky usilují a bez
Jsme na začátku společné cesty a čeká nás spousta práce.
úspěchu. Proto pro mě bylo neuvěřitelné, když si nás pracovníci
Už teď děkuji všem svým kolegům, kteří jsou odhodlaní se do
z Pedagogické fakulty UK (PedF UK) v červnu sami našli a požátoho pustit, protože na nich bude záviset úspěšná spolupráce.
dali o spolupráci. Potom jsme o tom dlouze hovořili, až nakonec
Hana Cermonová,
jsme si tuto cestu ve škole odsouhlasili. A před pár dny jsem
ředitelka Masarykovy základní školy

Třídy s Montessori pedagogikou vyrážejí do lesa
V září odstartovala výuka v třídách s Montessori pedagogikou v nových věkově smíšených skupinách. Obě třídy
prvního trojročí tvoří vždy žáci prvního, druhého a třetího
ročníku. Aby se nové třídní kolektivy co nejlépe sžily a děti
se v nových třídách cítily co nejlépe, vyhradili jsme si vždy
jeden den v týdnu pro společné výpravy do lesa. Pro děti
jsme měly připravené aktivity zaměřené na vzájemnou spolupráci a zapojení všech dětí. Bylo krásné pozorovat, jak větší děti zapojují ty menší do hry, společně se radí na strategii
a pomáhají jim úkoly co nejlépe zvládnout. Zároveň jsme
poznávali okolní les a užívali jsme si poslední slunečné dny
v přírodě.
Martina Lehoučková, Iva Němečková,
Jitka Tmějová, Martina Holubová

16

SPOLKY

A jdeme na to!
Spolek Vamos 66 v Újezdě každoročně pořádá Vidrholecký orienťák, letos se závod běžel již počtvrté. Je také
společně s ostatními podepsán pod srazem veteránů,
který se koná v penzionu Kollmanka, cyklovýlety do okolí,
Novoroční česnečkou s kolodějskými nebo pravidelnou
úklidovou akcí v lese. Narozdíl od ostatních spolků, které v tomto seriálu představujeme, ale na „první dobrou“
z názvu sdružení žádné jeho zaměření nevyčteme.
Pro radu je třeba jít k zakladateli a hybateli spolku Jaroslavu Zajptovi. „Vamos, tedy španělsky něco jako jdeme na
to, je slovo, které jsme si vypůjčili od tenisty Rafaela Nadala. Znamená to povzbuzení, nakopnutí před sportovním výkonem. Když jsme spolek před pěti lety registrovali, zjistili jsme ale, že stejný název už jedno uskupení má.
Proto jsme přidali dvě šestky. Což není nic satanistického,
ale odkaz na slavnou americkou silnici Route 66, kterou
jsem kdysi toužil projet,“ vypráví předseda Vamos 66.
Újezdské aktivity jsou přitom jen pověstným vrcholkem
ledovce. Vamos 66 se věnuje mnoha sportovním činnostem. Kromě již zmíněného kola je to in-line bruslení, koloběžky, vysokohorská turistika, lezení po ferratách, bouldering a dva sporty s pořádně rychlým míčkem – squash
a ricochet. V tom to ostatně Jaroslav Zajpt dotáhl daleko,
byl i hlavním rozhodčím na mistrovství světa, působí jako
trenér a metodik.
Druhým pilířem, na kterém spolek stojí, je pak hudba. Jaroslav Zajpt je starý „bigbíťák“, mimo jiné zakladatel klubu
Rock Café na Národní třídě. A také aktivní kytarista. Hrával třeba s Vilémem Čokem v legendární punkové formaci
Zikkurat. Díky svým známostem Jaroslav Zajpt přitáhl loni
do Újezda kapelu Ambrožband, letos chtěl Vamos 66 navázat koncertem skupiny Ztracené iluze, která je „vedlejším projektem“ jiného slavného uskupení, Hudby Praha.
Z koncertu ovšem sešlo a stejně nejistá byla v době uzávěrky tohoto čísla ÚZ i újezdská přednáška horolezeckého
machra Marka Holečka. Jaroslav Zajpt ale slibuje náhradu
– pokud vše dopadne dobře, měl by 27. 11. v Újezdě zahrát Dan Horyna (bývalý zpěvák Vitacitu) se svým Merlinem. Doufejme, že to na konci listopadu vyjde a divadelní
sál bude moci být otevřený. Novinky každopádně hledejte na facebookovém profilu @vamos66.
Sám Jaroslav Zajpt by se hudbě a koncertům chtěl víc věnovat. Nechybí mu k tomu v Újezdě sál provázaný s kul-

turním centrem, takový, jakým je je v Klánovicích KC Nová
Beseda? „Divadelní sál ve škole vůbec není špatný. Jasně,
není tam zázemí, osvětlení nic moc, ale zvuk je celkem
slušný. Tak proč to víc nevyužít?“ nadhazuje šéf Vamos 66.
Nápadů i energie má Jaroslav Zajpt každopádně na rozdávání. Na druhou stranu to není člověk, který by se vrhal
do všeho. „My jako spolek organizujeme jen to, co jsme
si sami vyzkoušeli a rozumíme tomu. Jen to, kde si můžeme říct: tak a jdeme na to!“ uzavírá předseda újezdského
spolku Vamos 66.
Blahoslav Hruška
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Zahrádka v listopadu

Listopad je vstupem do období zimy, pro nás zahrádkáře je to čas úklidu a kontrol
uskladněného ovoce, zeleniny, cibulí a hlíz květin. Méně známé pranostiky říkají: „Když
ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá“ nebo „Jaký bývá v listopadu čas, taký
obyčejně v březnu zas“. Moje pořekadlo je „sprintující měsíc“. Zima se blíží a opravdu
nevíme, zda bude klasické listopadové počasí s dešti, mlhami nebo přijdou brzké mrazy, sníh, může i zahřmít. No, zahrádkář neví, proto ten kalup vše uklidit a ukrýt.
Co na zahrádce udělat? Je toho slovně málo, ale časově a fyzicky hodně. Vyprázdníme všechny nádrže na vodu, kterou ještě zalijeme stále zelené dřeviny, u těch
není nikdy před zimou vody dost. Pěnišníky (rododendrony), cesmíny či bobkovišně ochráníme tak, že nasteleme pod rostlinami alespoň 10 cm silnou vrstvu listí
nebo rašeliny. Tyto rostliny jsou zcela mrazuvzdorné, ale je potřeba je chránit před
zimním sluncem a ostrými východními větry, k tomu postačí lehká konstrukce se
smrkovými větvičkami nebo netkanou textilií.
Pro velkokvěté plaménky stačí ochrana ze slámy nebo smrkového chvojí.
Při příznivém počasí na začátku měsíce naposledy posekáme trávník, čím je kratší,
tím menší ztráty utrpí přes zimu. Posekanou trávu nesmíme nechat na trávníku, je
dobré ji pečlivě shrabat. Chcete-li mít na něm méně mechu, pohnojíme ho dobrým
kompostem a rozhrabeme rovnoměrné v tl. 4–6 mm. Ošetříme jej přípravky proti plevelům, pohnojíme podzimním hnojivem a pokud je půda kyselá, posypeme
trávník vápnem – dolomitský vápenec. Na trávníku nenecháme silnou vrstvu listí,
pod ním trávník plesnivý, hnije, listí shrabeme, můžeme využít i sekačku, zkompostujeme, pár listů nevadí, naopak jsou prospěšné.
Záhony vyčistíme od zbytků zeleniny, plevelů, zryjeme na hloubku rýče a hlavně
necháme v hroudách. Pokud si chceme pořídit vyvýšené záhony, je čas je založit.
Mají výhodu hlavně pro starší milovníky zahrady, nebolí u nich záda, slimáci mají
problém se na záhony dostat a i plevele jsou v menšině. Jejich skladba má mít tři
vrstvy. Spodní tvoří drenáž: to jsou drobné větve, řezivo, na ně dáme posekanou
trávu s trochou listí, hnůj, půdní aktivátor (přípravek, který zakoupíme v zahradnických marketech), vrstvu kompostu a konečnou vrstvu může tvořit substrát. Nejlepší orientace vyvýšeného záhonu je sever – jih.
Ještě k listí na záhonech: pod keři či stromy ho záměrně necháme, ochrání rostliny
před promrznutí, přes zimu se rozloží a obohatí půdu o humus. Podívejte se ještě pod
ovocné stromy, zda jste nepřehlédli spadané plody, které jsou napadeny moniliózou,
zvedneme také oči do korun, i tam bývají napadené plody, které jsme v listí přehlédli.
Kadeřavost broskvoní – když jsme nepostříkali broskvoně v říjnu po opadu listí,
provedeme v listopadu, jak a čím jsme psali minule.
Zveme vás na naše stránky https://kvetyujezda.ic.cz, kde je vše o nás a také obsáhlejší článek. Za zahrádkáře
Blanka Exnerová

Nezvyklá doba, nezvyklá výstava
Říjnová tradiční výstava ovoce a zeleniny, v pořadí 64. a šestá ve spolupráci se
školou a školkami, byla k naší velké lítosti zrušena z důvodů epidemie covid-19.
Představa, jak děti s nadšením vytvářely svá díla a nikdo je neuvidí, nás vedla
k nápadu virtuální výstavy, a tak na webu Úřadu MČ Praha 21 (www.praha21.
cz) a Masarykovy ZŠ (www.zspolesna.cz) si můžete prohlédnout krásná díla dětí.
Na našem webu bude virtuální výstava rozšířena o fotografie výpěstků našich
členů a příznivců. I letos bude jako vždy snaha všech dětí sladce odměněna.
Jistě se k nezvyklému způsobu výstavy vyjádří i další účastníci, jsem velmi ráda,
že nám pomohli realizovat v nezvyklé době nezvyklou výstavu. Děkujeme Evě Danielové za koordinaci mezi školkami a třídami ve škole, představitelům městské
části Praha 21 za důvěru a podporu. Příští rok v lepších časech, náladě, zdraví
s krásnými dětskými výtvarnými díly a vždy s těmi nejhezčími výpěstky našich
členů a příznivců se těší újezdští zahradkáři.
Blanka Exnerová

MOŠTOVÁNÍ 2020
bylo vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s bojem
proti koronaviru UKONČENO.
Těšíme se na vás příští rok.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy
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INZERCE

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
Firma PLK s.r.o., provozovatel internetových obchodů v České
republice a na Slovensku hledá vhodného kandidáta na pozici

PRACOVNÍK EXPEDICE / ŘIDIČ

Náplň práce:
přijímání zboží na sklad a jeho
označování
zpracovávání objednávek z e-shopu a
následná expedice zásilek
převoz zboží mezi pobočkami
(dodávka do 3,5t) a obsluha VZV
Nabízíme:
práci na HPP při jednosměnném
provozu 9:00-17:00
pestrou a zajímavou práci
jistota pravidelné mzdy
(24 000 – 28 000Kč / měsíc)
možnost odborného růstu
nástup možný ihned
Bonusy/prémie, sleva na firemní
výrobky/služby, vzdělávací kurzy,
školení, kafetérie, firemní akce,
možnost si napracovat hodiny
Kontaktní osoba: Karel Zloch
+420 602 342 777 info@plkshop.cz
Adresa: PLK s.r.o. Říčanská 69, Sibřina

Hasiči opět v pohotovosti
Naši újezdští hasiči byli znovu nasazeni v druhé vlně epidemie covid-19. Velitel jednotky SDH Újezd nad Lesy Daniel Váňa byl 26. září osloven vedením
Hasičského záchranného sboru hl. m.
Prahy, zda by naše jednotka vzhledem ke karanténě příslušníků HZS
hl. m. Prahy mohla držet pohotovost
v rámci posílení požární ochrany metropole. Velitel jednotky neváhal, seskupil družstvo a naši hasiči byli hned
29. září nasazeni na 24hodinovou pohotovost na zbrojnici v požadovaném
počtu 1+3 s výjezdem do 2 minut!
29. 9. v čase 10:00 hod. vyjíždí naše jednotka k Hájku u Uhříněvsi. Po příjezdu
na místo události jednotka provedla
průzkum a byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních vozidel a dodávky. Jednotka provedla protipožární
opatření, likvidaci uniklých provozních
kapalin, přivolání záchranné služby
a předání zraněné osoby. Po příjezdu
jednotky HZS byl případ předán veliteli
HZS Praha. Jednotky na místě události:
HZS Praha HS-5 Strašnice, ZZS hl. m.
Prahy a Policie ČR.
29. 9. ve 12:16 hod. je naší jednotce
vyhlášen poplach, technická pomoc otevření bytu, ulice Boloňská (Praha -

Horní Měcholupy). Jednotky na místě
HZS Praha HS-5 Strašnice a Policie ČR
29. 9. v 17:41 hod. naše jednotka znovu míří do Horních Měcholup k požáru nízké budovy, ulice Neapolská.
Po příjezdu na místo události zjištěn
požár v kuchyni bytu. Díky rychlému
zásahu jednotek JSDH a HZS nedošlo
k velkým škodám. Jednotky na místě:
JSDH Horní Měcholupy, HZS Praha
HS-5 Strašnice a Policie ČR.
29. 9. v čase 23:34 hod. vyhlášen
poplach - technická pomoc, spadlý
strom přes komunikaci, ulice Na Ladech. Jednotka provedla rozřezání
stromu pomocí motorové pily a komunikaci uklidila.
5. 10. naše jednotka znovu sloužila
24hodinovou pohotovost na hasičské
zbrojnici pro posílení požární ochrany
hl. m. Prahy.
5. 10. v čase 02:35 hod. vyhlášen naší
jednotce poplach - technická pomoc odstranění nebezpečných stavů, ulice
Broumarská - rozhledna Doubravka
(Praha - Kyje). V rámci pohotovosti naše jednotka vyjíždí k události ve 2. minutě s CAS 32 T815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události již na místě

jednotka HZS Praha HS - 10 Satalice.
12. 10. jednotka slouží 24hodinovou
pohotovost na hasičské zbrojnici pro
posílení požární ochrany hl. m. Prahy.
14. 10. naše jednotka opět slouží
od 7 hod. 24hodinovou pohotovost.
15.10. v čase 04:10 hod. je naší jednotce vyhlášen poplach k události
- dopravní nehoda (uvolnění komunikace, odtažení) sjezd z D10 na D0.
Po příjezdu na místo události zjištěn
převrácený kamion na levý bok, z kterého vytékaly provozní kapaliny. Jednotka na místě spolupracovala s HZS
Praha HS-10 Satalice, HZS HS-5 Strašnice, ZZS hl. m. Prahy a Policií ČR.
17. 10. v 9:15 hod., taktické cvičení jednotce vyhlášen poplach na požár
lesního porostu - kyvadlová doprava
vody, ulice U Michelského lesa (Praha Chodov). Naše jednotka vyjíždí s T148
CAS 32 v počtu 1+1 na místo události.
Cvičení se zúčastnily jednotky HZS
hl. m. Prahy - HS-5, HS-4, HS-6 a ostatní
JSDH hl. m. Prahy - Chodov, Kolovraty,
Koloděje, Dolní Měcholupy a Horní
Měcholupy.
Lukáš Sady,
velitel družstva JSDH Újezd nad Lesy
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Skauti pozastavili činnost
Skauti opět pozastavují svou činnost
v celé Česku. Dle nařízení vlády byly
omezené volnočasové aktivity a nařízena takové opatření, která by se těžko dodržovala na schůzkách. Proto se
Junák rozhodl svou činnost opět pozastavit. Zákaz platí zatím do 25. října,
poté se uvidí, jak se situace bude vyvíjet. Většina počítá spíše s prodloužením omezení. Středisko Douglaska
muselo tedy přehodnotit termín podzimní výpravy, spekulovalo se zatím
jen o samostatných jednodenních výletech. Nic se bohužel neví dostatečně včas, a tak se plánuje z týdne na tý-

den v závislosti na nových opatřeních.
Online schůzky pro děti zatím nejsou
v plánu, nicméně je v diskuzi skautský
stream nebo další online hra. Rodičům doporučujeme sledovat oficiální
webové stránky Junáka, skautskou
křižovatku nebo skautský facebookový profil, kde se dozví podstatné
informace o naší činnosti v republice
a také o tom, jak se bude situace se
schůzkami nadále vyvíjet.
Děti můžou dočasně využívat oficiálního skautského Instagramu nebo
kanálu na Youtube, kde se mohou
zúčastnit online streamu a dozvě-

DIVADLO

Klub aktivních seniorů připravuje za
předpokladu příznivějších podmínek
na 25. 11. 2020 návštěvu výstavy
„Sluneční králové“ v Národním muzeu.
Prohlídka muzea je s průvodcem.
Sraz je v 9:45 před muzeem. Cena
170 Kč, 70 Kč přispívá KAS

ČLENSKÁ SCHŮZE

Výbor KAS upozorňuje, že v únoru
2021 na výroční členské schůzi
složí své funkce předsedkyně KAS
Helena Vojtová a místopředsedkyně
Irena Krajzingrová. Uchazeči o tyto
uvolněné
funkce
kontaktujte
prosím Helenu Vojtovou na
telefonu: 723 394 755 nebo Irenu
Krajzingrovou, tel: 736 417 414
nebo 246 082 247.
Výbor KAS

KAS plánuje návštěvu muzikálu
Láska nebeská, Divadlo Broadway,
27. ledna 2021, začátek 15:00 hod.
Doprava individuální, cena 300 Kč.

MOŘE 2021

Místopředsedkyně
KAS
prosí
všechny přihlášené na letní
dovolenou v Chorvatsku - Biograd
na Moru, aby do 10. 11. 2020
zaplatili pojištění zájezdu 432 Kč
(děti 300 Kč) u I. Krajzingrové, tel.:
246 08 22 47 nebo 736 417 414
nebo u A. Vlkové tel.: 281 972 390,
mobil: 723 823 903.
Pokud by měl ještě někdo zájem
o tuto velice hezkou dovolenou,
může se přihlásit. Máme ještě
6 volných míst.

Kat Mydlář
Divadlo Broadway se po deseti letech
vrátilo k muzikálu Kat Mydlář. Měli jsme
lístky na duben 2020, ale toto představení bylo zrušeno. Dostali jsme náhradní termín na 30. 9. 2020. Tak jsme šli –
tedy ne všichni, někteří ze strachu před
koronavirem nechali lístky propadnout.
Škoda! Bylo to totiž úžasné. Výprava na
daleko vyšší úrovni než před deseti lety,
skvělá hudba Michala Davida a rovněž
skvělé pěvecké i herecké výkony herců,
strhující děj, který sice není historicky
přesný, ale románově upravený, prostě
jsme si to užili. Měli jsme štěstí. Za dva
dny byly muzikály kvůli koronaviru zakázány.
Všichni doufáme, že se situace co nejdříve zlepší a budeme se zase moci pravidelně scházet v klubovnách. Zároveň
vám všem přejeme pevné zdraví. Věříme, že se vše zase vrátí do starých kolejí, jen musíme být opatrní a trpěliví.
Irena Krajzingrová
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Barbora Radová

ANTARKTIDA

KAS informuje
MUZEUM

dět se tak nové zajímavé informace.
Všichni doufáme, že se situace co nejdříve zlepší a budeme se zase moci
pravidelně scházet v klubovnách. Zároveň vám všem přejeme pevné zdraví.
Věříme, že se vše zase vrátí do starých
kolejí, jen musíme být opatrní a trpěliví.

Irena Krajzingrová

Lodí z Jižní Ameriky
k Antarktickému poloostrovu
Vyprávění nám zprostředkují
i s fotografiemi
EVA a PETR DANIELOVI
Beseda se uskuteční
ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 15.30 hod.
v divadelním sále Masarykovy ZŠ

Všechny zájemce zve
Svaz postižených civilizačními chorobami

Listopadová vycházka SPCCH
MALVAZINSKÝ HŘBITOV
s možností prohlídky
WINTERNITZOVY VILY
se uskuteční ve středu 11. 11. 2020
Sraz: v 10.00 hod. u turniketů v metru B
Anděl, východ Na Knížecí
Doporučená doprava: bus 250 nebo vlak
z Klánovic v 9.12 hod., přestup na metro B,
výstupní stanice Anděl

Ozdravný pobyt na Šumavě
Už je zase rok za námi a členové SPCCH se vydali na ozdravný pobyt. Letos jsme
vyrazili do penzionu U Méďů v Horní Plané-Hůrce. Penzion nás přivítal super
večeří a v podávání vynikající stravy i širokém sortimentu vytrval celý pobyt.
I to nám pomohlo k zvládnutí výletů, které nám naše vedení vymyslelo. Vzhledem ke koronaviru jsme neprozkoumávali uzavřené historické památky, ale po
ranní rozcvičce jsme poznávali přírodu. A ta je na Šumavě jedinečná a krásná.
Hned první den jsme nasadili vysokou laťku a vydali turistickou stezkou okolo rybníku Olšina. Po dřevěném chodníku, blátem, lesem, okolo klád i přes ně
a kousek po silnici. Většina to dala. Druhý den jsme sledovali meandry Vltavy z vláčku, nakukovali do Německa a prošli se Novým údolím. Nemohli jsme
neprozkoumat Lipenské jezero. Vyhlídková loď pomalu brázdila dosti zelenou
vodu a na břehu se objevovala jedna krásná scenerie za druhou. Vylodili jsme
se v Horní Plané. Ta aktivnější část šplhala ke kapličce v lese a ta druhá vystoupala několik schodů do tamní kavárny. Ve čtvrtek jsme vyjeli do Borových Lad
pozdravit se se sovami v rezervaci. Byl den, tak spaly. Pak chodníkem v Chalupských slatích, přes vřesoviště k rybníčku a se zastávkou v Kašperských Horách
zpět k Méďům.
A poslední den - nejprve minizoo Wapiti, mnoho krásných exemplářů. Kromě
naší fauny (kozy, jeleni, ovečky) tam doskákal i klokan a doběhlo několik pštrosů. Na Jelením vrchu si přišli na své houbaři a na biofarmě ve Slunečné milovníci
krásných fotografií a sýrů. Nejen počasí, ale celý pobyt se vydařil.
Zuzana Dastychová,
účastnice zájezdu

INZERCE

Soukromá
mateřská
školka
Andělská

Poskytujeme individuální výuku
vedenou profesionálními lektory
s mnohaletou praxí s důrazem na
laskavý přístup k rozvoji talentů
každého jednotlivce.
Příjemné prosluněné prostory v rodinné
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického
lesa s velkou klidnou zahradou
a vlastním dětským hřištěm poskytují
harmonický rámec pro výuku v naší
Soukromé mateřské školce s prvky
výuky lesní školky.

Zápis na
nový školní
rok zahájen
www.skolka-andelska.cz
Email: info@skolka-andelska.cz
Telefon: 777 515 515
Adresa: Čenovická 1085
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Soukromá mateřská
školka Andělská

SPORT

Újezdská sova: napodruhé to vyšlo
V uplynulých ročnících Běhu za újezdskou sovou jsme už
zažili slunce, dusno, vedro, vítr, déšť, chladno i potopu.
Mysleli jsme, že nás už nic nemůže překvapit. Ale pak přišel podivný rok 2020 a všechno bylo jinak. Aby veškeré
přípravy na původní květnový termín nepřišly nazmar,
našel ředitel závodu v našlapaném podzimním kalendáři
náhradní datum, sobotu 3. října. O prázdninách se zdálo, že zdárnému průběhu závodu nic nestojí v cestě, ale
v průběhu září se situace zkomplikovala. Hrozilo, že závod
se neuskuteční ani napodruhé.
Před pořadateli stál obtížný úkol vypořádat se se všemi
přísnými hygienickými opatřeními. Předběžné internetové přihlášky omezily shlukování závodníků při prezentaci,
bylo nutné omezit občerstvení, takže účastníci přišli o tradiční chléb s pomazánkou. Diváci museli fandit s náležitým odstupem a ani vyhlašování vítězů nemohlo zůstat
v tradiční podobě.
Příznivce atletiky určitě potěšila slušná účast mladšího
žactva. S vyššími věkovými kategoriemi byl ale úbytek
startujících znát. V hlavním ženském závodě vyběhlo
15 žen a dívek, mužů se postavilo na startovní čáru 16.
Celkový počet 209 závodníků a závodnic má sice daleko
do účasti několika předchozích ročníků, ale vzhledem
k situaci jde o slušné číslo. Absolutní vítězkou mezi
ženami se stala Petra Kotlíková, mezi muži pak Šimon
Beránek. Výborný výkon předvedl tradiční účastník závodu Miloš Smrčka, který suverénně zvítězil ve své kategorii šedesátníků. V celkovém pořadí bez rozdílu věku
doběhl na skvělém čtvrtém místě.
Ukázněnost závodníků i diváků pomohla ke zdárnému
a bezproblémovému průběhu. Do pořádání se aktivně
zapojil i pan starosta městské části Újezd nad Lesy Milan Samec, který povzbuzoval závodníky na trati a nejlepším běžcům a běžkyním osobně předával ceny.
Vzhledem k výjimečnému podzimnímu termínu se na další ročník můžeme těšit už za půl roku. Věříme, že v roce
2021 už budeme moci závodit za normálních podmínek.
Za ŠSK Újezd nad lesy – oddíl atletiky
Michal Augusta
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Nejistá sezóna
Nová vlna opatření proti šíření koronaviru načas opět uzavřela i fotbalová
hřiště a přerušila jak zápasy, tak tréninky amatérských soutěží. FK Újezd
nad Lesy ale ještě předtím odehrál
pár zajímavých utkání, které by byla
škoda nepřipomenout.

Můžeme začít „áčkem“, které od začátku nové sezóny 2020/2021 odehrálo v Pražském přeboru celkem

devět zápasů a je s devíti body na
průběžném 13. místě. Koncem září si
v utkání s favorizovanou Přední Kopaninou zahrál i kapitán Josef Šimek,
který zařídil svým gólem vyrovnání
na 2:2, a tedy i cenný jeden bod za
remízu. „Byl to tak trochu náhodný
gól. Trefím se jednou za rok. V tomhle
období jsou na Kopanině asi hodně
žížaly a na hřišti jsou takové hromád-

ky. Takže se stalo, že jsem díky jedné
takové trefil míč hořejškem kopačky
a dal jsem svůj Gól roku,“ zhodnotil
svou střelu Šimek pro server fotbalpraha.cz.
Podzim našim fotbalistům z A-týmu
ovšem jinak tak úplně nepřál. Je ale
třeba dodat, že mají stejně jako dalších
devět mančaftů zápas k dobru (tým
Olympie Radotín byl v první polovině
října v karanténě). Posun do středu tabulky tak není nijak nereálný.
Pár hezkých zápasů (i výher) má na
kontě také B-tým. Naše „Benfica“ sehrála 10. října na domácím hřišti tradiční „lesní derby“ se sousedními Klánovicemi. A tým zpoza Klánovického
lesa deklasovala vysoko 6:1.
Jisté je to, že z nabité tabulky zápasů se
ještě před uzávěrou hřišť některé mače
nestihly sehrát a budou muset být odloženy na jaro 2021. Kvůli koronaviru
nás ještě čeká hodně nejistá sezóna.
O to víc držme našim borcům palce.
Blahoslav Hruška

Taekwondo za časů korony
Ruku v ruce s podzimem přišla druhá koronavirová vlna
a s ní i nová vládní opatření, kterým se všechny školy, firmy, ale i rodiny snažíme přizpůsobit. Ani Kangsim není výjimkou. Vzhledem k aktuální situaci jsme byli v říjnu nuceni pozastavit vnitřní i venkovní tréninky. I přesto újezdské
taekwondo nezahálí, tréninky jsme přesunuli do virtuálního prostředí.

cvičny, ale prozatím nám nezbývá než improvizovat. Velmi oceňuji hlavně to, že se nám podařilo v neuvěřitelně
krátkém čase tréninky rozjet a za to bych chtěl poděkovat.
Rodičům za pochopení, dětem za jejich nasazení a celému
našemu trenérskému týmu, bez nichž by to prostě nešlo.”
Pavel Pospíšek

Již od prvního dne zpřísněných opatření, tedy od středy
14. října jsme zprovoznili tréninky prostřednictvím platformy Zoom. A jak si Kangsim vede? Na tuto otázku nám
odpověděli hlavní trenéři oddílu.
Martin Horák, trenér závodníků poomsae uvádí: „Pro
všechny z nás je to určitě něco nového a částečně neznámého, nicméně snažím se to celé brát jako výzvu. Je důležité udržet děti v pohybu, a pokud je tohle nyní jediná
cesta, udělám pro to maximum.”
„Takhle na dálku to sice není ideální, obzvlášť pro kontaktní sport. Jsem ale rád, že se i přes restrikce můžeme
věnovat tomu, co nás baví. Pro děti je to zpestření dne,
pro rodiče to zase může být kýžená chvilka klidu, kdy si od
dětí mohou odpočinout. Od svých svěřenců mám zatím
pozitivní zpětnou vazbu,” přidává se Pavel Pospíšek, trenér závodníků kyorugi.
Situaci uzavírá Marek Doxanský, hlavní trenér a předseda
Kangsim Dojang: „Během této situace vnímám online tréninky jako zřejmě jedinou možnost udržet tréninky, a tedy
i celý klub v provozu. Samozřejmě se těšíme zpět do tělo-
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ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Rozhovor se starostou Běchovic
Vzpomínáte na volební kampaň dnešních starostů Běchovic a Újezda nad
Lesy? „Jdeme do toho společně!“ tak
znělo společné motto pana Ondřeje
Martana a Milana Samce. Jak taková
spolupráce v polovině volebního období po dvou letech vypadá a jak se
vzájemně obě městské části ovlivňují,
jsem se vypravil zeptat zkušeného matadora, běchovického pana starosty.
Jak na okrajové městské části magistrát nahlíží?
Pohled magistrátu je nejvíce soustředěn na centrum Prahy, pak na širší
centrum a teprve nakonec vidí okraj
Prahy. Tedy i Prahu 21. Není to ale tak,
že by se na městské části hraničící se
Středočeským krajem nedostalo. Ten
přístup je podobný rodině, ve které je
hodně dětí a na nejmenšího se vždycky také dostane. U vás máte navíc jednu výhodu, která přitahuje pozornost.
Je jí dlouhodobě největší škola v Praze.
Úplně se nestarat proto nejde.
Jak Vám se daří z opozice na magistrátním zastupitelstvu něco vyjednat?
Okrajové městské části jsou dlouhodobě podfinancované, hlavně v infrastruktuře. Jsou omezené v možnostech čerpání peněz z EU, protože
nejsou obcí. Nezbývá nám, než na
sebe více upozorňovat, zviditelňovat
se. Běchovice jsou dnes v tomto směru na tom lépe než Újezd nad Lesy,
ale pomalu se to začíná lepšit.
Má šanci na magistrátu něco vyjednat i náš pan starosta, když není
v magistrátním zastupitelstvu či
v politické straně, která magistrátu vládne?
Má, ale musí mít nebo si musí budovat
osobní vztahy. Další možností je mít
nějakého patrona, nějakého medvědáře, který mu ukáže ty správné dveře. O to se snažím já. Bohužel snahy
vaší radnice jsou často narušovány diverzními aktivitami větší části opozice.
Pak se není co divit, že pan primátor je
spíše váš odpůrce než podporovatel.
Co byste řekl čtenářům zpravodaje
o vzájemné spolupráci s naším starostou?
Jednoduše je výborná. S tím jsme do
toho šli, že to tak bude. Určitě si pamatujete na volební kampaň, která
byla na spolupráci postavena. V jejím
duchu spolu stále jednáme.
Patří do této společné strategie
i plánované koupaliště na Blatově?
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Jednoznačně. Nikdy zde nic takového
společného nebylo. Oba se nesmírně
těšíme na otevření projekčních prací
areálu.
Proč není pro auta přijíždějící z Újezda na hlavní křižovatce
u pošty vybudován odbočovací
pruh do Horních Počernic?
Zvažovali jsme ho. Ale nakonec jsme
zjistili, že pro něj nemáme dost místa. Museli bychom posunout hluboko
zpět zastávku, ale takový prostor tam
není. Uvažovali jsme i o kruhovém
objezdu, ale auta přijíždějící od Horních Počernic by zase byla odsouzena
k věčnému čekání. Přímý tah v obou
směrech Újezd nad Lesy a centrum
Prahy je příliš dominantní. Takže
jsme alespoň nainstalovali odbočovací šipku, která tu taky nebyla. Ta určité zlepšení přinesla.
A co udělat zastávku za křižovatkou?
To by sice mohlo být jistým řešením,
ale zase zde není dost místa. A když
by přijely dva, tři autobusy za sebou,
tak by nám zablokovaly auta na křižovatce.
Dočkáme se v ranní špičce samostatného pruhu pro autobusy
z Újezda do Běchovic?
Je to na dobré cestě. I na tomto projektu jsme pracovali společně a podařilo se nám vysloveně „protlačit“
výkup krajnic. Silnice je ale vyvýšena
nad okolními poli. Zatím nám leží na
stole varianta „buspruhu“ s krajnicí
na zdi, tedy kolmo k poli. To ale není
moc bezpečné, takže usilujeme o vybudování náspu.
Újezd nemá vlastní vlakovou zástavku, přestože je větší než Běchovice a Klánovice dohromady.
Není i tady prostor pro zlepšení?
Tohle téma je na dlouhé a samostatné povídání. Běchovice jsou přetíže-

nou stavební oblastí a už bychom
rádi nějaké odlehčení. Všichni ale
chceme, aby se občané kultivovaně přepravovali třeba i vlakem do
centra. Uvažuje se proto o konečné
zastávce na konci Prahy na Blatově,
resp. v Újezdě. Časem určitě dojde
k zastavění pole mezi Běchovicemi
a Újezdem podél trati, přidání čtvrté
koleje směrem do Úval není jen otázkou času a peněz, ale i provedení,
nabízí se tunelové spojení atd. Hodně to souvisí i s budováním tunelové
části VRT v prostoru nynější zastávky
Běchovice střed. My ale děláme práci
i za magistrát, když přesunutí zastávky, ke kterému s novou VRT bude muset asi z části dojít, připravujeme.
Vzpomněl jsem si na zdravotní
středisko a snahu o vyhlášení referenda k jeho záchraně. Přesunutí do tovární budovy Ideal Lux
bez náhrady pro sídliště by při vybudování konečné vlakové zastávky a zastavění pole mezi oběma
městskými částmi bylo opravdu
velkou zátěží pro tuto oblast Blatova. Což bylo občanům vysvětlováno, že obě střediska mají smysl.
Podívá-li se kdokoliv na věc z budoucnosti, bylo takové usilování
a vysvětlování jednoznačně správné.
Středisko na Rohožníku naopak v budoucnu bude odlehčovat Blatovu.
Vždyť se zastavěním prostoru mezi
Běchovicemi a Újezdem počítejte tak
s 3 tisíci novými obyvateli.
A co společný ohňostroj, bude?
Bude. Ponechala si jej Praha 2 a Praha
21. Naopak drahý a ne moc povedený
videomapping Praha zrušila.
U nás ohňostroj vyvolal živou debatu kvůli úvodním detonacím.
A přes všechna oznamování předem se stejně informace o jeho konání k hodně lidem nedostala a ti
se nepříjemně lekli i s domácími
mazlíčky. Jak to bude tentokrát?
Nechte se překvapit, ale bereme
v úvahu názory obyvatel. No a s tím
oznámením předem jste právě začal.
Dva měsíce předem zahájené informování by mohlo být úspěšnější loňského roku.
Nikdy není nad dobře informované
občany, ale snad budete mít pravdu.
Děkuji za neformální rozhovor.
Já děkuji za pohodové povídání a přeji
Újezdu konečně zdárný rozvoj.
Petr Duchek

Běh Běchovice - Praha dědictvím světové atletiky
Běžecký závod Běchovice - Praha získal plaketu jako
historické dědictví Světové atletiky (WA). Toto ocenění
uděluje WA od roku 2018 a zatím ho obdrželo šest desítek
významných závodů, osobností nebo medií, které jsou
spojeny se světem atletiky. V České republice prozatím
získali plaketu pouze Emil Zátopek se Zlatou tretrou.
Nyní se k nim přidává nejstarší evropský silniční běžecký
závod.
I přesto, že byla ve světovém atletickém kalendáři řada
závodů zrušena nebo posunuta, 124. ročník závodu Česká
spořitelna Běchovice – Praha se uskutečnil v tradičním
termínu poslední zářijové neděle, i když v trochu jiném
formátu, než pro něj bývá obvyklé. Obrovským úspěchem
organizátorů však bylo, že nebyla běchovická tradice
přerušena. Na rozdíl od Bostonského maratonu, který se
běžel ve stejném roce 1897, ale letos byl poprvé v historii
zrušen.
Vedle Běchovic je mezi šesticí nově oceněných silničních
závodů mimo jiné i maraton v Košicích. „Ze všech těchto
závodů čiší atletická historie. Představují to, o čem
běhání opravdu je: rekordní výkony spousty skvělých
šampionů a osobní triumfy bezpočtu rekreačních
a charitativních běžců. Neměli bychom zapomínat ani na
tvrdou práci funkcionářů a dobrovolníků místních klubů a

organizačních výborů, díky nimž se tyto historické závody
drží na silnicích desetiletí,“ uvedl prezident Světové
atletiky Sebastian Coe.
Milan Beneš

INZERCE

Kulturní akce u našich sousedů
KLÁNOVICE
KC Nová Beseda
DIVADLO
5. 11., čtvrtek, od 19 hod. Lež
Komedie Floriana Zellera o tom, zda je možné ve vztazích
lhát... Hrají: Petra Špalková, Petr Lněnička, Jan Dolanský a Eva
Kodešová nebo Gabriela Mikulková.
PŘEDNÁŠKA
19. 11., čtvrtek, od 19:30 hod. Počtvrté společně v Himálaji
Film a přednáška o dalším himálajském dobrodružství
klánovického tria, doplněného o člena z Liberce, tentokrát
z regionu Annapuren s pokusem o zdolání šestitisícovky
Chulu West II.
KONCERT
20.11, pátek, od 19:30 hod.Bára Basiková a Basic Band
Narozeninový koncert

Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky tohoto
čísla ÚZ byly společenské a kulturní akce prozatím zrušeny, sledujte, prosím, aktuální program na následujících webových stránkách, na
něž se dostanete po načtení QR kódu do svého
mobilního telefonu.
KLÁNOVICE
KC Nová Beseda

BĚCHOVICE
Úřad MČ Praha-Běchovice

ÚVALY
Městský úřad

KOLODĚJE
Úřad MČ Praha-Koloděje

BĚCHOVICE
ZÁBAVA
17. 11., úterý, od 17:30 hod. Lampionový průvod
Sraz u obecního rybníčku
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INZERCE

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,
dlažby, sádrokartony, oplocení, zateplení,
malířské, bourací a výkopové práce
stěhování, vyklízení
604 690 317

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

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

SERVIS, REVIZE

PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB
STABILNÍCH.

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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ
Potřebujete k lékaři, na odběry či ošetření,
do nemocnice nebo lázeňského zařízení?
Dotazy a objednání tel. 728 230 831 - J. Vrbka
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TERAPEUTICKÉ CENTRUM PRO DĚTI
Místo přijetí a rozvoje, kde pomáháme
rodinám s dětmi s autismem, dysfázií, ADHD
i dalšími poruchami.
Staroklánovická 125, Praha 9
www.abaceda.cz
facebook: abaceda

tel.: 728 480 434
terapie@abaceda.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané
Nízké ceny. Možnost dopravy.
Tel.: 602 248 464
Email: kcrt@seznam.cz
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PRODej –
novostavba RD
5+kk/3G, podlahová
plocha 240 m2,
pozemek 1060 m2,
Barvínková ul.,
Květnice

cena 12.500.000 Kč

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
39.900,-Kč/měsíc + poplatky

PROnájem – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 270 m2,
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, Šestajovice

cena 6.750.000,-Kč

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

zdirad.pekarek@re-max.cz

www.zdiradpekarek.cz
cena 40.000,-Kč/měsíc + energie

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

REZER

VA C E

PRODej – hezký byt 4+kk, podlahová plocha 106 m2, garážové stání, předzahrádka
274 m2, Donínská ul., Praha 9 – Újezd / Lesy

+ odstupné

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy.

28.500,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný RD
4+kk/G/T, podlahová plocha 122 m2, pozemek 673 m2, Kopretinová ul., Šestajovice

