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DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 

1993 - 2010 
ÚJEZD NAD LESY 

 
 
 
 
1993 
 
Letošní rok byl prvním rokem nové České republiky, protože jak 
jsem již uvedla na konci doplňujícího kronikářského zápisu za 
roky 1972 - 1992, Federální shromáždění přijalo 25. listopadu 
1992 ústavní zákon o zániku ČSFR ke dni 31. prosince 1992. Dne 
26. ledna 1993, byl Poslaneckou sněmovnou, zvolen prvním 
prezidentem České republiky Václav Havel. 
 
Počet obyvatel naší obce ke dni 1. 1. 1993, je 6209. Počasí v tomto 
roce, ve všech ročních obdobích nijak nevybočovalo z průměru. 
 
Musím zde také zmínit skutečnost, že moje kronikářské podklady, 
převádí do počítačové podoby můj manžel, který mi velice pomáhá. 
 
Od ledna se v rámci přenesené působnosti, stal Místní úřad 
Újezd nad Lesy, Stavebním úřadem pro katastrální území Újezd 
nad Lesy, Běchovice, Koloděje a Klánovice. Za tímto účelem byl 
zřízen Odbor výstavby. Znamená to, že občané těchto obcí již ne-
musí žádat o stavební povolení na OÚ Praha 9, ale toto povolení a 
další související žádosti i dotazy vyřídí přímo na našem Stavebním 
úřadě. Od 1. ledna vstupuje také v platnost nový zákon o poplatcích, 
které vybírají správní organizace České republiky, na př. právě vydá-
ní stavebního povolení a další. Končí také domovní daň, a je na-
hrazena daní z nemovitostí, která musí být podána Finančnímu 
úřadu Praha 9, do 15. května. 
 
Od 8. února je zrušen název "koruna československá", zkr. Kčs 
a je nahrazena "korunou českou", zkr. Kč. Do konce letošního 
roku, musí mít každý občan České republiky v občanském prů-
kazu razítko "Česká republika", kterým se ruší původní názvy 
ČSSR, nebo ČSFR. 
 
1. dubna 1993, zahajuje svoji činnost v rámci MÚ, Živnostenský 
odbor. 
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V průběhu roku, byla na stránkách Zpravodaje znovu otevřena dis-
kuze o možnosti vlastního znaku a praporu Újezda nad Lesy. Oslovili 
jsme tehdy i odborníky z Heraldické společnosti, kteří navrhli znak : 
šikmo postavená černá orlice s zlatou zbrojí a červeným jazykem. 
Vycházeli z historických majitelů Újezda, ovšem jejich návrh se se-
tkal se zásadním nesouhlasem občanů, kteří v anketě požadovali, 
použít do znaku, po léta polooficiálně používaný symbol tří smrčků. 
Po seznámení Heraldické společnosti se zápornou reakcí na jejich 
návrh, připustil Dr. Fiala, že tento symbol tří smrků, bychom mohli 
také použít, i když podobné znaky s tímto symbolem má již Špindle-
rův mlýn a Tanvald. ( Znaku a praporu se symbolem tří smrků, 
jsme se nakonec dočkali, jako samostatná Městská část, až 20. 
dubna 2000).    
 
1. června, zahajuje v prostorách bývalého zdravotního střediska 
"Sdružení zdravotnických zařízení Černý most", provoz privátní ordi-
nace praktického lékaře MUDr. K. Feuereislová. Ordinace, má 
smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. 
 
Ve vstupní hale MÚ, proti poště, jsou instalovány 2 prodejní automa-
ty na jízdenky MHD. 
 
V červnovém čísle Zpravodaje, se začíná otiskovat faksimile stránek 
újezdských kronik a pamětních knih. 
 
Začíná se, uvažovat o výstavbě inženýrských sítí, podél hlavní 
silnice. 
Na plenárním zasedání 29. 4. 1993, představil ing. Pelikán, čtyři va-
rianty studie výstavby inženýrských sítí podél hlavní silnice. Řešilo se 
zde, i financování této akce. (Bohužel, tato nepříjemná situace, 
omezující občanskou vybavenost lidí, bydlících u hlavní silnice, 
se táhla z finančních důvodů celých osmnáct let a stavba byla 
zahájena až v roce 2011). 
Celková výše investičních prostředků pro tento rok, činila 11000 tisíc 
Kč. Přednostně je řešen největší problém obce, zásobování vodou. V 
průběhu roku, je dokončena 8. stavba vodovodu o celkové délce 
2117 metrů, a je zahájena výstavba 9. stavby vodovodu o délce 3075 
metrů, s předpokládaným datem kolaudace, červenec 1994. Byla 
také dokončena kanalizace v plánovaných ulicích, o délce 1522 met-
rů. 
 
V oblasti kultury nadále velmi dobře pracuje Místní knihovna, která 
se za loňský rok umístila na 5. místě, z 50 pražských knihoven. 
Místní osvětová beseda pokračuje v hudebních a jazykových kur-
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zech. Aktivní, je také Klub důchodců, který během roku uspořádal 
pro své členy, 20 akcí. Byly to návštěvy divadel a koncertů i výlety v 
tuzemsku a do zahraničí. 
 
Škola, má v tomto školním roce 817 žáků v 31 třídách. Kromě stan-
dardních, jsou to ještě 4 třídy pro dyslektiky a 2 třídy s rozšířenou 
jazykovou výukou. Pedagogický sbor tvoří 43 pracovníků. V říjnu, 
zahájila v nové školní budově provoz školní prodejna, která žákům 
nabízí nejen svačiny, ale i školní potřeby. V prostorách školy, je zří-
zena zubní ordinace MUDr. Šebové. Školní sportovní klub, uspo-
řádal řadu akcí, Hornoměcholupský běh, běh v Říčanech a ve Stran-
čicích. Chlapci a dívky z klubu sportovali v řadě oddílů, jako atletika, 
volejbal, basketbal a nejmenší pak v oddílu všeobecné průpravy. 
Školní družina, má 89 dětí z prvního stupně. Připravuje pro děti řa-
du aktivit v kroužcích, pěveckém, sportovním a výuce hry na kytaru. 
Úspěšně, vystoupili na školní akademii ZŠ I. stupně, v rámci vánoční 
akademie. Velký úspěch, měla vánoční školní akademie, pro školu i 
veřejnost. V první části s tématikou vánoc, si diváci vyslechli i koledy 
zpívané v angličtině, s doprovodem hudebních nástrojů. Ve druhé 
části, předvedli dívky taneční výběr z lidových tanců. Součástí aka-
demie, byl i prodej výtvarných výrobků žáků. Škola se zapojila do 
humanitární pomoci v akci"Týden pomoci Bosně a Hercegovině", pod 
heslem "Děti pomáhají dětem". Kromě finanční sbírky, byla součástí i 
sbírka šatstva a školních pořeb. 
 
Sociální a zdravotní komise provedla na konci roku rekapitulaci své 
činnosti. Celkem, bylo vyplaceno na sociálních dávkách 11600 Kč. 
Tuto agendu, zajišťuje náš úřad i pro Koloděje, Klánovice a Běchovi-
ce. Byly to například jednorázové výpomoci občanům s nízkým dů-
chodem, špatným zdravotním stavem, nebo rodinám s minimálními 
příjmy. Sociálně slabším rodinám, se přispívalo i na vodovodní a ply-
nové přípojky a na kanalizaci. Od začátku roku, zajišťuje komise 
kompletní pečovatelskou službu pro staré občany. Na tuto činnost, 
jsou v pracovním poměru tři pečovatelky. Rozváží se také obědy dů-
chodcům.    
 
1994 
   
Počasí v tomto roce nevybočovalo z průměru, pouze na přelomu 
července a srpna se objevily tropické teploty (37,7° C).  
K 31. 12. 1994 má Újezd 6283 obyvatel. 
 
Od 1. ledna je zřízen v rámci MÚ Odbor sociálních věcí. Hlavním 
důvodem byla, zvyšující se agenda v oblasti sociálních věcí. Od 1. 
dubna, je také ustaven Finanční odbor.  
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Na jednání 5. ledna, bylo dohodnuto zvýšení personálního obsazení 
služebny Městské policie v Klánovicích (otevřena v roce 1992) na 8 
strážníků, kteří kromě Klánovic a Újezda nad Lesy, budou ještě pů-
sobit i v Kolodějích a Běchovicích. 
 
Od ledna, je také definitivně ukončen provoz kina, který byl vyso-
ce ztrátový, vzhledem k malé návštěvnosti a vysokým nákladům na 
pronájem. Majitel budovy má lukrativnější nabídku od jiného nájem-
ce, údajně zde bude sklad nábytku, (dnes je v budově Billiard klub). 
Tři měsíce, zajišťuje MÚ dopravu do kina v Úvalech, ale pro malý 
zájem, je doprava v dubnu ukončena.  
 
Místní knihovna, má v letošním roce 1250 registrovaných čtenářů, z 
toho 806 dětí do 15 let. Místní osvětová beseda pokračuje v jazyko-
vých kurzech( angličtina, němčina a francouzština) a v kurzech hry 
na klavír a kytaru. Celkem kurzy navštěvuje 190 účastníků. V kulturní 
spolkové činnosti, vede i letos Klub důchodců, který pro členy uspo-
řádal 18 akcí. 
 
Škola, má v letošním školním roce 733 žáků ve 30 třídách. Na I. 
stupni, je 14 tříd a 328 žáků, na II. stupni je 16 tříd a 445 žáků. Na 
MŠ 1. je 65 dětí, MŠ 2. v Lišické má 60 dětí (od 1. 9. se přejmenova-
la na MŠ Sedmikráska) a do MŠ Rohožník dochází 60 dětí. 
 
Ve dnech 7. a 8. října, oslavil Fotbalový klub 70 let od svého zalo-
žení v roce 1924, tehdy pod názvem SK Újezd nad Lesy. Na pro-
gramu, byla slavnostní schůze v "Golfklubu" v Klánovicích a zápasy 
Újezd - Kunratice a utkání "starých gard" Újezda a Úval. 
 
Na pozvání skautského svazu Dánska (Det Danske Spejderkorps), 
prožili naši skauti 10 dní na severu Evropy, při setkání, kterého se 
zúčastnili zástupci 40 zemí. Všichni, byli nadšeni bohatým celoden-
ním programem i večerními táboráky. Na závěr setkání, navštívila 
náš tábor také dánská princezna Benedikta. 
 
Komise výstavby, musela letos vycházet z omezených finančních 
prostředků ( 7500 tisíc Kč). Byla, zajištěna 10. stavba vodovodu v 
délce 3050 metrů, byla dokončena III. etapa kanalizace v délce 353 
metrů a byla dokončena XV. etapa plynovodu v délce 1247 metrů. V 
červnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce bývalých jeslí na Ro-
hožníku na zdravotní středisko, v celkovém objemu  2200 tisíc Kč. 
Po rekonstrukci budou získány tyto kapacity: 2x dětské oddělení, 1x 
zubní oddělení, 1x gynekologické oddělení, 1x všeobecné oddělení, 
1x ORL + oční a dále lékárna, středisko sociální péče, místnost na 
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úpravu vlasů, pedikura a prádelna s mandlovnou, pro osobní a ložní 
prádlo důchodců. 
 
Ve dnech 18. a 19. listopadu, proběhly volby do Místních zastu-
pitelstev. V Újezdě získala Občanská demokratická strana (ODS) 
78% hlasů. Na plenárním zasedání dne 1. 12. 1994 byl zvolen sta-
rostou Mgr. Miroslav Šorejs a jeho zástupci byli zvoleni, MUDr. 
Z. Dastychová a ing. P. Štulc. Dalšími členy Místní rady byli zvo-
leni, M. Nováková, MVDr. M.Hod, V. Bultas a L. Lízner. 
 
Byli zvoleni také noví zástupci obce ve společnosti Laxenburger- 
Újezd nad Lesy (připravuje výstavbu na pozemku "Lípa"), starosta 
Mgr. Miroslav Šorejs a zástupce starosty ing. Štulc 
 
1995 
 
V tomto roce celkově, vzrostl počet obyvatel o 51, takže k 31. 12. 
1995, má Újezd 6334 obyvatel. Bylo, postaveno 28 rodinných domů. 
Ani v tomto roce, nevybočovalo počasí z běžného ročního průměru. 
 
 Začátkem roku, bylo na sídlišti Rohožník, Živonínská 1630, zpro-
vozněno Středisko osobní hygieny v prostorách získaných rekon-
strukcí bývalých jeslí, zahájené v loňském roce. Zařízení je koncipo-
váno tak, aby plně sloužilo starším a invalidním spoluobčanům. Zá-
kladem, je kompletní osobní hygiena, včetně pedikúry a úpravy vla-
sů. Jsou zde k dispozici i dva pojízdné vozíky a  hydraulický zvedák 
do vany. Dále, je zde umožněno praní a žehlení osobního a ložního 
prádla pro občany, kteří nemají pračku, nebo vodovod. Za 1 kg 
prádla, se platí 16 Kč. Pro imobilní občany, dojíždějí pracovnice stře-
diska, po telefonické domluvě i domů. 
 
Souběžně se Střediskem osobní hygieny, zahajuje v lednu také pro-
voz Agentura domácí péče "Hanička", jejíž činnost zajišťují dvě 
diplomované sestry, Marie Vrbková a Alena Kárníková. Sestry, dová-
žejí imobilním občanům léky, nemocným aplikují injekce, provádějí 
převazy a další úkony, podle pokynů místních lékařů. Kromě Újezda, 
poskytuje agentura tyto služby i v dalších obcích, Běchovicích, Klá-
novicích, Kolodějích, Sibřině a v Dolních Počernicích. Služby, jsou 
pro nemocné zdarma, protože jsou plně hrazeny ze zdravotního po-
jištění.  
 
Újezdští skauti, slavili v lednu 50. výročí založení skautského oddí-
lu v Újezdě nad Lesy, za účasti oddílu Oldskautů. V klubovně oddílu 
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na Rohožníku, byla otevřena výstava fotografií, dokumentující historii 
skautingu v obci. 
 
Na svém jednání 26. února, odvolala Rada z funkce tajemnice paní 
Věru Hradeckou v souvislosti s jejím odchodem do důchodu a jme-
novala tajemnicí paní Věru Antoňovou, vybranou ve výběrovém 
řízení. 
 
 V březnu, uzavřela naše radnice smlouvu s firmou HP-Compaq o 
odvozu tříděného odpadu. Na 17 stanovištích v obci, byly rozmístě-
ny kontejnery s určením pro papír, plasty, bílé a barevné sklo. 
 
V dubnu, uspořádal Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ), spolu s 
"Klubem důchodců 95",slavnostní uvítání 23 nových újezdských ob-
čánků. Slavnostní uvítání, provedl starosta p. Mgr. M. Šorejs. Rodiče, 
dostali pamětní list a děti drobnou hračku. Obě tato sdružení organi-
zovala také oslavu "Dne matek" 7. května, které se zúčastnilo 130 
žen, pro které bylo připraveno občerstvení, kulturní program dětí z 
MŠ I. a vystoupení flétniček Místní osvětové besedy (MOB). K posle-
chu i tanci hrála kapela p. Brtka. 
 
Místní osvětová beseda, pořádala v tomto roce jazykové kurzy, an-
gličtiny pro děti a dospělé a němčiny pro děti. Hojně jsou navštěvo-
vány i hudební kurzy. Naše Místní knihovna, byla opět velice 
úspěšná.V hodnocení 36 pražských knihoven, obsadila počtem dět-
ských čtenářů (806), první místo a předčila tak i velké knihovny s ně-
kolika knihovníky, jako Modřany, Radotín, Letňany a Horní Počerni-
ce. V celkovém počtu čtenářů (1258) obsadila 3. místo, za knihov-
nami Modřany a Letňany. V počtu výpůjček (26979), pak obsadila 6. 
místo. 
 
V květnu jsme si připomínali 50. výročí od konce 2. světové války. 
V obci k tomuto výročí proběhla řada akcí. Již tradičně, byli aktivní 
naši sportovci. TJ Sokol uspořádal tenisový turnaj ve čtyřhře, pro ne-
registrované hráče a FK Újezd nad Lesy, zorganizoval dne 5. května 
turnaj mládeže v malé kopané, na travnatém hřišti na Blatově. Turna-
je, byly velmi dobře připraveny a nechybělo ani malé občerstvení. 
Také naši rybáři připravili v rámci oslav, "Rybářský den dětí"u rybníka 
na Blatově. Rybářských závodů, se mohla zúčastnit mládež do 15 
let, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy oddílu MO ČRS. 
Před závodem, byl rybník zarybněn a účastníci si mohli ulovenou 
rybu odnést. 
 
Rada, musela přistoupit k havarijní stavební sanaci  přerušené vý-
stavby plánovaného hotelu "Karel" na křižovatce a k oplocení po-
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zemku. Majetkoprávní vypořádání není dosud vyřešeno a MÚ poža-
duje, aby byl mezi prvními se kterými bude vypořádání provedeno. 
Máme nárok na 500 tisíc Kč, za neprovedení stavby. Advokátní kan-
celář v současné době tuto situaci projednává a bude zřejmě řešena 
soudní cestou. 
 
Pro letošní rok bylo přiděleno Magistrátem hl. m. Prahy, jako 
účelová dotace celkem 8760 tisíc Kč na investiční výstavbu, i 
když jsme požadovali 11399 tisíc Kč. Přidělené prostředky, byly pou-
žity na pokračování II. etapy kanalizace (2067 tisíc Kč), dokončení 
11. stavby vodovodu (1395 tisíc Kč), rekonstrukci místních komuni-
kací (4537 tisíc Kč) a rekonstrukce ZŠ (760.000 Kč). 
 
Naše základní škola se od 20. listopadu znovu jmenuje "Masa-
rykova základní škola". Škola má v tomto roce ve čtyřech budo-
vách, celkem 29 tříd. Na I. stupni, je 13 tříd s 305 žáky a ve II. stupni 
je 406 žáků v 16 třídách. Školní družina, má 3 oddělení. Škola patří k 
největším na obvodě Prahy 9. V prvním až třetím ročníku probíhá 
výuka podle projektu "Obecná škola" a jedna čtvrtá třída je zaměřena 
na pomoc žákům s poruchou učení. Již čtyři třídy, mají rozšířenou 
jazykovou výuku. 
 
Klub důchodců pod vedením paní Svátkové, byl i letos nejagilněj-
ším spolkem a uspořádal celkem 20 akcí. Kromě výletů do Německa 
a Jižní Francie, to byly návštěvy divadel a koncertů, hudební večery 
a exkurze, například do budovy České televize na Kavčích horách a 
další.  
 
Aktivní zahrádkáři letos, navštívili Čáslav, Žleby, Lichnici, Pardubice, 
LIbčany, Lobkovice, Novozámecký rybník, Kamenický Šenov, 
Pravčickou bránu, Rabí, Sušici, Čeňkovu Pilu, Jezerní Slať, Mirotice, 
Mariánské Lázně Cheb, Komorní Hůrku, Františkovy Lázně, Soos, 
Teplou, Beskydy, Olomouc, Hostýn, Rožnov pod Radhoštěm, 
Hukvaldy, Lidice, Doksy, Libochovice, Nelahozeves a výlov rybníku u 
Lnář s nákupem kaprů. 
 
1996 
 
K 31. 12. 1996 měla naše obec 6426 obyvatel, 3271 žen a 3155 
mužů. Narodilo se 32 dětí a zemřelo 40 občanů. Bylo uzavřeno 38 
sňatků a 21 manželství bylo rozvedeno. Během roku, bylo postaveno 
31 rodinných domů. 
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Dlouho trvající zima, prakticky od 17. listopadu 1995 až do 15. břez-
na 1996 bez oblevy. Neobvykle chladná rána při vrcholném létě, na-
příklad 21. července + 5 °C. 
 
Rozpočet pro tento rok, činí v kapitole výdajů 3300 tisíc Kč, z toho 
vodní hospodářství 200 tisíc Kč, doprava 100 tisíc Kč, školství 1200 
Kč, zdravotnictví 20 tisíc Kč, kultura 60 tisíc Kč, vnitřní správa 900 
tisíc Kč, sociální věci 600 tisíc Kč, místní hospodářství 150 tisíc Kč a 
výstavba 70 tisíc Kč. Předpokládané příjmy, dotace magistrátu 1140 
tisíc Kč, státní dotace 1240 tisíc Kč a vlastní příjmy 920 tisíc. Celkem 
tedy příjmy 3300 tisíc Kč. Na investiční výstavbu bylo magistrátem 
přiděleno 9100 tisíc Kč, které jsou účelově vázány na výstavbu kana-
lizace a rekonstrukci komunikací. Velkým problémem zůstává rekon-
strukce a dostavba původní budovy Masarykovy školy. Na stavbu, je 
hotový projekt i stavební povolení, ale stále chybí finanční prostřed-
ky. V letošním roce byla dokončena II. etapa kanalizace ve Svojšické 
ulici a části Holšické ulice. Dále, byly provedeny rekonstrukce starých 
kanalizací v ulicích Lukovská, Lozická, Chyjická a Ratajská. část pe-
něz byla použita na rekonstrukci místních komunikací, které zůstávají 
stále bolavým místem.   
  
Přetrvávají stále problémy s plánovanou výstavbou obchodního 
a bytového centra v oblasti "Lípa" (dnes v roce 2013, je zde mar-
ket firmy Lidl), společný projekt MČ Újezd nad Lesy a rakouské firmy 
Laxenburger. Vzhledem k tomu, že se kvůli opakovanému šetření 
stížností několika občanů, neúměrně prodloužilo vydání stavebního 
povolení, nemá již rakouská strana o projekt zájem a hodlá svoji část 
prodat. Zastupitelstvo, se rozhodlo tuto část majetku odkoupit a byla 
zahájena jednání o získání finančních prostředků pro tuto akci. 
 
V jedné části MŠ Sedmikráska v Lišické ulici, je v květnu zřízeno 
soukromé gymnázium "Orbis Pictus". Roční školné bylo stanove-
no na 14 tisíc Kč.   
 
Prvním "Čestným občanem" Újezda nad Lesy se stal 12. května 
1996, pan Stanislav Kraus. V témže roce, 8. října oslavil své 84. 
narozeniny, ale brzy poté, dne 30. října 1996 umírá. Dlouholetý 
újezdský učitel, pan Stanislav Kraus se narodil 8. října 1912 v 
Ohavči. Po měšťance studoval na Státním učitelském ústavu v Jičí-
ně, kde v roce 1929 maturoval. Jeho prvním učitelským místem byly 
Rožďalovice. Po okupaci Československa, přešel v srpnu 1939 tajně 
hranice do Polska, kde se prezentoval u čs. vojenské skupiny v Kra-
kově. Přes Moskvu se v červnu 1940 dostal do Oděsy, odkud odplul 
do tureckého Istanbulu. Jeho vojenské tažení za svobodu našeho 
státu vedlo přes Palestinu, Tobruk, Velkou Britanii, Francii, Dun-
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kerque, Belgii, Lucembursko a Německo, odkud 1. května 1945, 
vstoupil v Chebu s 3. americkou armádou generála Pattona, do vlasti 
jako její osvoboditel. Během své vojenské kariéry získal 14 vysokých 
vojenských vyznamenání. Po demobilizaci v roce 1945, se vrací jako 
učitel do Rožďalovic a od roku 1949 učil v Újezdě nad Lesy. Po sa-
metové revoluci, vychází v Újezdském zpravodaji v roce 1990 na 
pokračování jeho "Vzpomínky na válku", které letos (1996) vyšly v 
rozšířeném vydání knižně, pod názvem "Za svobodou třemi světadí-
ly".Na návrh české vlády, jmenoval dne 8. května 2000, prezident 
republiky Václav Havel, plukovníka Stanislava Krause do hod-
nosti brigádního generála, in memoriam. 
 
31. 5. a 1. 6. 1996 se konaly volby do Parlamentu České republi-
ky. Zapsaných voličů, bylo 4747 a voleb, se zúčastnilo 3503 občanů, 
tedy 73 %. Na prvním místě, se umístila Občanská demokratická 
strana s 43 %, druhá ČSSD získala 21 % a na třetím místě byla ODA 
s 8 %. 
 
SK Újezd nad Lesy, dříve oddíl kopané pod TJ Sokol, se po mno-
ha letech snů o travnatém hřišti, konečně dočkal. Několik generací 
újezdských fotbalistů tak může o škváře už jen vyprávět a vzpomínat 
na prach a  bláto.  
 
Členky SPOZu, byly i v tomto roce velice aktivní. Na jaře a na pod-
zim organizovaly spolu s MČ tradiční "Vítání občánků". Posílají gratu-
lace občanům při dovršení 70 a 75 let věku a starším občanů předá-
vají k výročí dárkové balíčky. Zasílají též kondolence při úmrtích. Dne 
12. května uspořádaly "Den matek" a společně s Klubem důchodců a 
Červeným křížem, zajistily "Vánoční odpoledne pro důchodce". Ně-
které členky pomáhají i při svatebních obřadech uzavíraných naším 
ÚMČ v obřadní síni v Kolodějích. 
 
V rámci privatizace a pro nevyhovující hygienické podmínky, je v 
říjnu uzavřena lékárna na křižovatce. Lékárna, byla otevřena v 
únoru 1939, kdy získal lékárnickou licenci pan magistr Jan žižka, kte-
rý zde pracoval celých 20 let, až do roku 1959, kdy odešel do důcho-
du. Než bude otevřena nová lékárna na Rohožníku, mohou naši ob-
čané použít nově otevřenou lékárnu v Klánovicích u nádraží. 
 
Důležitým aktem, který ÚMČ v letošním roce zajišťoval, bylo kom-
pletní zpracování dokumentu k územnímu řízení, který řeší kon-
cept odkanalizování celé městské části, včetně rekonstrukce a rozší-
ření čistírny odpadních vod na Blatově a rekonstrukci starých kanali-
zací, procházejících  přes soukromé pozemky. Další investiční akce 
prováděla v obci firma Pražská energetika, která rekonstruovala ve-
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dení nízkého napětí a osvětlení do kabelů a firma Telecom, která 
provedla výstavbu telefonní ústředny v Ratajské ulici a kabeláž tele-
fonních přípojek v jižní části obce. 
 
Základní organizace zdravotně postižených (dříve Svaz invalidů), 
uspořádala několik zdravotnických přednášek a ve spolupráci s ob-
vodní organizací Prahy 9-Vysočany, zajišťuje cvičení s prvky jógy ve 
zdravotním středisku na Rohožníku. Každý měsíc, navštěvují diva-
delní představení v některém z pražských divadel. Předsedkyní je 
paní S. Plocková. Zahrádkáři, pod vedení pana P. Macha, uspořá-
dali letos tři výlety po Čechách, uspořádali dvě výstavy výpěstků 
svých členů a pravidelně přispívají každý měsíc do rubriky v Újezd-
ském zpravodaji. 
 
Do vedení Masarykovy školy, byl v červnu opět zvolen pan Mgr. Mi-
roslav Kurka. Škola, uspořádala tradiční školní akademii, tentokrát již 
v tělocvičně nové školy. Žáci, se zúčastnili mnoha soutěží, recitační o 
Újezdské vajíčko, velikonoční o nejkrásnější kraslici a pěvecké o 
Újezdského slavíka. 
 
V září, vychází v Újezdském zpravodaji dotazník pro občany Rohož-
níku, ve které se mají vyjádřit v několika bodech k záměru ÚMČ, pri-
vatizovat byty na tomto sídlišti. 
 
Dne 15. a 16. listopadu se uskutečnily volby do Senátu České 
republiky.  
 
1997 
 
K 31. 12. 1997, má Újezd nad Lesy 6547 obyvatel. Narodilo se 47 
dětí a zemřelo 49 občanů. Uskutečnilo se 29 sňatků a 30 manželství 
se rozvedlo. V tomto roce, bylo postaveno 50 rodinných domů. 
 
Počasí po celý rok v normálů, bez větších výkyvů. 
 
Rozpočet na letošní rok v investičních výdajích 14300 tisíc Kč, v ne-
investičních 21147 tisíc Kč. Příjmy celkem 35447 Kč, z toho dotace 
31092 tisíc Kč a vlastní příjmy 4355 tisíc Kč. V letošním roce byla 
dokončena II. etapa kanalizace ve Svojšické a části Holšické ulice, 
započaté v loňském roce. Byly dokončeny výkopové práce pro kana-
lizaci, ve Zbyslavské a Lišické ulici a dokončena kanalizace v ulici 
Sudějovické. Byla také zahájena rekonstrukce Budčické ulice a vý-
stavba kanalizace v Hulické ulici.  
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Rozsáhlá je činnost Stavebního úřadu, který od roku 1994 vydal 
105 stavebních povolení pro stavbu rodinných domů, provedl 716 
kolaudací (i pro okolní obce) a ostatních rozhodnutí. Bylo také vydá-
no stavební povolení k výstavbě 105 řadových domků a 13 bytových 
domů v lokalitě "Na božkovně", kde firma Uniga zahájila 3. listopadu 
slavnostně stavbu. Bylo zahájeno výběrové řízení pro projekt střešní 
nástavby domů na sídlišti Rohožník. 
 
Místní osvětová beseda, jako samostatný subjekt, po 60 letech 
končí a je spolu s Místní knihovnou začleněna do organizační jed-
notky "kultura" a účetnictví, bude vedeno v rámci celého účetnictví 
MÚ a lektoři dosavadní MOB se tak stanou zaměstnanci MÚ.  
 
13. července se uskutečnila sbírka pro občany Moravy, postižené 
povodní. Bylo vybráno 50 tisíc Kč a tak na Moravu, odjelo nákladní 
auto s přívěsem, naložené potravinami, lůžkovinami a hygienickými 
prostředky. 
 
V červenci, zahajuje provoz nově otevřená galerie "Zelený dům", 
na Novosibřinské ulici (kousek za spořitelnou). Zakladatelkami jsou 
paní Irena Tomková a paní Rosalie Machalíčková. Galerie zahájila 
výstavou obrazů akademického malíře Ladislava Pelce a kromě pra-
videlných autorských výstav, počítá i s prodejem obrazů, grafik a 
plastik.  
 
Dlouholetý šéfredaktor Újezdského Zpravodaje pan Antonín 
Tomaides v srpnu z osobních důvodů končí. V říjnovém čísle 
Zpravodaje to komentuje starosta p. Mgr. M. Šorejs takto: "Rada MZ 
došla k závěru, že nadešel čas aby se změnil i náš Zpravodaj. V po-
sledních letech, po rozpadu redakční rady, byl šéfredaktorem, re-
dakční radou, hospodářem i garantem vydávání Zpravodaje jediný 
člověk, pan Antonín Tomaides. Nejen jménem svým, ale i jménem  
celého Místního zastupitelstva, mu děkuji za práci, kterou pro Újezd 
nad Lesy vykonal". Rada MZ, jmenovala novou osmičlennou redakč-
ní radu a pověřila jejím vedením Jaromíra Hasoně. 
 
Středisko osobní hygieny, zajišťuje nyní služby pro 400 klientů z 
Újezda, Klánovic, Běchovic, Koloděj a Šestajovic. Kromě osobní hy-
gieny zajišťuje také praní a mandlování prádla a službu pedikérky. 
 
Místní knihovna, má v letošním roce 1366 čtenářů, kteří si při 5658 
návštěvách, vypůjčili 30723 titulů krásné i naučné literatury, pro do-
spělé, děti a mládež. Knižní fond letos, doplnilo 513 nových titulů. 
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Rybáři se mohou pochlubit, protože jejich členka Jana Přepechalo-
vá, spolu s Klárou Musilovou z Jihlavy, získaly 24. července, na Mis-
trovství světa v rybolovné technice v Nymburce, titul Mistrů světa v 
kategorii družstev juniorek. 
 
Naši zahrádkáři uspořádali v květnu zahrádkářskou výstavu, bohatě 
navštívenou. V sezóně zvládali ve své moštovně letošní velkou úro-
du jablek, protože vylisovali 7 tun jablek. Největší zásluhu na tom 
měli přátelé Hrdý, Němec, Taške, Šimek, Kosík a Kvíz ml. Letos se 
moštovalo každou sobotu od 13. září do 8. listopadu. Bohatá byla i 
jejich zájezdová činnost, kdy navštívili Holice, Jaroměř, Kunětickou 
horu, Josefov, Opočno, Hořice, hrad Orlík a Zvíkov, Písek, Milevsko, 
Jindřichův Hradec, Dačice, Slavonice, hrad Landštejn, Šluknov, 
Frýdlant, Sychrov, Karlovy Vary, Teplou, hrad Loket, Andělskou horu, 
Hořovice, Rokycany, Rožmitál, Příbram a při zájezdu na Slovensko, 
ještě Bojnici, Trnavu, Nitru, Trenčín a Malou Fatru. 
 
1998 
 
V tomto roce činil celkový přírůstek obyvatel 95, takže k 31. 12. 1998 
měl Újezd nad Lesy 6642 obyvatel. Narodilo se 42 dětí a zemřelo 73 
občanů. Přistěhovalo se 280 občanů a 154 se vystěhovalo. Bylo 
uzavřeno 40 sňatků a 29 manželství se rozvedlo. Bylo postaveno 52 
rodinných domů. Počasí v normálu, pouze nezvyklé teploty v březnu 
(14. 3. + 20°C) a v červnu ( 7. 6. + 35°C). 
 
Rozpočet pro letošní rok činí ve státních dotacích 5724 tisíc Kč, do-
tace MHMP jsou ve výši 10230 tisíc Kč a vlastní příjmy činí 4747 tisíc 
Kč. Celkem tedy neinvestiční výdaje 20701 tisíc Kč. Investiční dotace 
z MHMP jsou ve výši 10000 tisíc Kč. Při dalším jednání o stavu spo-
lečnosti Laxenburger - Újezd nad lesy, a. s. , navrhla rada MZ do-
časné využití pozemku "Lípa" jako tržnice a to do doby případného 
prodeje podílu MČ ve společnosti. Byly stanoveny i rámcové pod-
mínky financování zřízení tržiště, o kterých bude jednáno s rakous-
kou stranou. Požadovaný audit společnosti bude pro nedostatek fi-
nančních prostředků proveden až při podepsání smlouvy o smlouvě 
budoucí, o prodeji. V lednovém Zpravodaji je podrobně zveřejněna 
rekonstrukce ulic Starokolínská a Novosibřinská, jak by měla probí-
hat v jednotlivých etapách a se zahájením stavby se počítá na začá-
tek příštího roku (1999). Opět velký optimizmus, když vlastní stavba 
byla zahájena až v roce 2011. 
 
 Z nedávno jmenované redakční rady Zpravodaje byli odvoláni J. Ha-
soň, F Časta, Dr. R. Chvála a V. Kelbel. Novým členem rady byl 
jmenován pan Jan Kolář. Bylo rozhodnuto, že od 4. do 11. čísla 
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Zpravodaje, mají registrované politické strany možnost využít  čtvrt 
tiskové strany, pro svou volební kampaň do listopadových komunál-
ních voleb. 
 
Bývalý dlouholetý předseda komise výstavby MNV, pan Engelbert 
Svoboda začíná uveřejňovat na pokračování "Historii kanalizace a 
vodních nádrží v Újezdu". 
 
Galerie Zelený dům, otevřela výstavu újezdského občana pana 
Františka Kollmana, malíře, grafika, ilustrátora, rytce skla a hlavně 
kreslíře, která byla při vernisáži zcela zaplněna návštěvníky. 
 
Rada odsouhlasila ukončení akce příspěvků naší MČ na záplavy na 
Moravě. Na konto obecního úřadu Terezín (okres Čejč), bylo zasláno 
100 tisíc Kč. Od zastupitelů 21 tisíc, od čtyř občanů Újezdu 3 tisíce a 
76 tisíc z rozpočtu Místního úřadu. 
 
Místní knihovna, od února postupně vyměnila staré a rozpadající se 
regály, za nové a prosvětlené. Výměnu, zajistila knihovnice paní To-
maidesová, za pomoci rodiny, včetně dvojnásobného přesunu kniž-
ního fondu, pouze o víkendech, tak aby se to čtenářů nijak nedotklo 
a knihovna nemusela být uzavřena. Rada MČ odsouhlasila, aby 
částka rozpočtu místní knihovny na rok 1998 byla navýšena o celou 
celkovou dotaci 66 tisíc Kč určenou magistrátem. 
 
Ve čtvrtém čísle Zpravoda,je se starosta p. M Šorejs podrobně roze-
pisuje o aspektech případné privatizace bytového fondu na Ro-
hožníku, dosud obhospodařovaného Českými drahami. V témže 
čísle uvádí p. E. Svoboda první díl "Kapitol z historie sídliště Rohož-
ník" a pan Jacek zahajuje první část "Historie skautského hnutí". 
 
Soukromé gymnázium "Orbis pictus", požádalo o ukončení nájemní 
smlouvy a rada vyzvala gymnázium o vyklizení již nepoužívaných 
prostor do 15. dubna 1998. 
 
Dnem 29. dubna 1998, je zahájeno pravidelné přistavování kon-
tejnerů na odvoz velkoobjemového odpadu z domácností. Po 
dohodě s Pražskými službami, byla určena tři stanoviště. Rohožnická 
(parkoviště na sídlišti u Pronta), křižovatka Chabeřické a Toušické u 
České spořitelny a křižovatka Budčické a Netušilské na Blatově.  
Termíny odvozu, budou zveřejňovány na každé pololetí předem, ve 
Zpravodaji. 
 
Dnem 4. května 1998, se zahajuje projednávání návrhu územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K témuž datu se 



List 14 z 80 

 

zahajují výstavy na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a ve vý-
stavním sále Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí. Ná-
vrh zde bude veřejnosti k nahlédnutí po dobu třiceti dnů, tj. do 2. 6. 
1998. Během této doby, bude výkres funkčního využití, týkající se 
naší městské části k dispozici na odboru výstavby Místního úřadu, v 
Lomecké ulici, čp. 656. Připomínky a námitky, je možné podávat do 
17. 6. 1998, na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, Hradčanské 
náměstí 8, Praha 1. 
 
Ve dnech 19. a 20. června 1998, se uskutečnily volby do Parlamentu 
České republiky. Proběhly v pěti volebních okrscích. Voleb se zú-
častnilo 75 % oprávněných voličů. Nejvíce hlasů získala ODS - 42,6 
%, na druhém místě ČSSD - 27,7 % a třetí Unie svobody - 10,6 %. 
 
Dnem 9. listopadu 1998, dochází ke zprovoznění linky IV. B met-
ra, tedy prodloužení  trasy B ze stanice Českomoravská do sta-
nice Černý most. V tomto úseku, budou v provozu ještě stanice Vy-
sočanská a Rajská zahrada. Mezilehlé stanice Hloubětín a Kolbeno-
va budou dočasně mimo provoz. Újezd nad Lesy tak získá přímé 
spojení s konečnou stanicí metra Černý most, linkami 250 a 261, 
které zde mají konečnou stanici, místo původní Palmovky. Linka 109, 
bude jezdit ze stanice Českomoravská na sídliště Rohožník. 
 
Ve dnech 13. a 14. listopadu, se uskutečnily volby do Místního za-
stupitelstva. Volilo se 17 zastupitelů a voleb se zúčastnily 4 regis-
trované strany, ODS, ČSSD, KSČM a NEZÁVISLÍ.  ODS získala 7 
mandátů, ČSSD a NEZÁVISLÍ, po 4 mandátech a KSČM 2 mandáty. 
Překvapením, byla malá účast zapsaných voličů, voleb se zúčastnilo 
pouze 40,6%. 
 
V posledním čísle letošního Zpravodaje, zahajuje p. E. Svoboda dal-
ší pokračování z historie výstavby obce, tentokrát o plynofikaci. 
 
1999 
 
Celkový přírůstek obyvatel, činil v tomto roce 267, takže k 31. 12. 
1999, měl Újezd nad Lesy 6909 obyvatel. Narodilo se 52 dětí a ze-
mřelo 44 občanů. Přistěhovalých, bylo 400 a 41 obyvatel se odstě-
hovalo. Bylo uzavřeno 35 sňatků a rozvedlo se 23 manželství. Bylo 
postaveno 43 rodinných domů. 
 
 Počasí v letošním roce, nevybočovalo z běžného průměru. 
 
Na první schůzi zastupitelstva, byl zvolen starostou obce pan Jan 
Slezák (ČSSD), který je zároveň radním. Další členové rady jsou, 
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pan Švejnoha (Nezávislí), pan Saitz (ČSSD), pan Sikač (Nezávis-
lí) a pan Dvořák (KSČM). Jedno místo v radě, bylo nabídnuto ODS, 
která ho asi z uražené ješitnosti nepřijala. ODS se cítila odstraněna, 
přestože získala 7 mandátů. Nemohla se však moc divit, když trvala 
na tom, že na starostku bude za ODS kandidovat pouze paní Nová-
ková, která svými dosavadními aktivitami ve vedení MČ, prokázala 
ODS medvědí službu, takže je nepřijatelná nejen pro politické opo-
nenty, ale i pro mnoho újezdských občanů. Už jen fakt, že ze zvole-
ných sedmi kandidátů ODS, měla paní Nováková nejméně prefe-
renčních hlasů, byť byla na prvním místě kandidátky, vypovídá hod-
ně. Rada na svém druhém zasedání, odvolala Marii Novákovou z 
funkce předsedy finanční komise a MVDr.  Miloslava Hoda a Marii 
Novákovou z funkce dozorčích orgánů Újezdského Zpravodaje. Ra-
da dále jmenovala ing. Josefa Dvořáka předsedou finanční komise a 
Pavla Švejnohu, členem redakční rady Zpravodaje, za Radu MČ. 
Zároveň, schválila ve funkci vedoucího redaktora Újezdského Zpra-
vodaje slečnu Zuzanu Dastychovou. Ta bohužel, vydržela ve funkci 
jen do konce dubna, kdy podala výpověď. Dnes je možné jen speku-
lovat o tom, zda to bylo proto, že maminka MUDr. Dastychová, 
(ODS), byla vysoce aktivní v opozici proti starostovi Slezákovi. Re-
dakční rada Zpravodaje pak, byla doplněna o slečnu Pavlu Jakubco-
vou. 
 
Podle mého názoru, mohu dnes s odstupem času říci, že pan Jan 
Slezák byl nejlepším starostou od sametové revoluce, který pro obec 
hodně vykonal. Ze strany opozice byl neustále osočován v souvislos-
ti se zásahem na Národní třídě 17. listopadu 1989, i když se ho 
osobně nezúčastnil. 
 
Odbor výstavby MČ Praha Újezd nad Lesy, je od 1. ledna přejmeno-
ván na Odbor obecního majetku a investic (OMI). 
 
Na březnovém zasedání, vyslovila rada souhlas s investičním zámě-
rem firmy REWE - výstavba PENNY marketu. Uložila komisi kon-
cepce a rozvoje a komisi místního hospodářství tuto žádost projednat 
a sdělit radě do 30. dubna 1999 stanovisko. 
 
Protože, došlo po komunálních volbách ke změnám a přesunům čle-
nů v jednotlivých komisích, byl ve Zpravodaji zveřejněn podrobný 
seznam členů jednotlivých komisí. Komise finanční: ing. Josef Dvo-
řák, Marie Kollinová, Věra Falladová, tajemnice ing. Vlasta Berková. 
Komise kontrolní: ing. Petr Štulc, RSDr. Pavel Jandea, František 
Vilímek, tajemnice Věra Antoňová. Komise přestupková: JUDr. 
Václav Kyral, Ladislav Lízner, Vladimír Saitz, Mgr. Stanislav Bedna-
řík, tajemnice Marie Vlková. Komise ekologická: Petr Mach, RNDr. 
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Jiří Sikač, ing. Zuzana Voříšková, Jarmila Spurná,  MVDr. Miloslav, 
Hod tajemnice ing. Zuzana Voříšková. Komise pro výchovu a vzdě-
lávání: JUDr. Zdeněk Ďuríček, Jana Cenkrová, Anna Vlková, Danu-
še Štolcbartová, Karel Novák, Lenka Krupanská, tajemnice Milada 
Joujová. Komise místního hospodářství: Vlastimil Bultas, Jiří Ně-
mec, Jan Pilný, Vladimír Lacina, Miroslav Plicka, tajemník František 
Eliáš. Komise koncepce a rozvoje městské části: Mgr. Miroslav 
Timura, Miroslav Růžička, ing. Eduard Šťastný, ing. Jiří Kacerovský, 
Josef Krčil, tajemnice Zdena Péterová. Komise sociální a zdravot-
ní: Zdena Vodová, Helena Bínová, Helena Koulová, MUDr. Tomáš 
Hruška, Marie Nováková, Marie Vrbková, MUDr. Zuzana Dastycho-
vá, tajemnice Irena Okrouhlíková. Komise bytová: Karel Kodras, 
Marie Tomaidesová, Věra Vlásenková, Miroslav Plicka, tajemník Mi-
roslav Plicka. Sbor pro občanské záležitosti: Irena Zajacová, Ví-
tězslava Lauberová, Květa Svátková, Jiřina Vokounová, Květoslava 
Hodková, tajemnice Zdena Vodová.  
 
Klub důchodců navštívil v letošním roce 10 divadelních představe-
ní, koncert Evy Pilarové a vystoupení na Vlachovce. Dále důchodci 
zorganizovali zájezd do Drážďan, 3 zájezdy do Polska, zájezd do 
Hrádku u Nechanic, s návštěvou akvária v Hradci Králové a návštěvu 
pevnosti Dobrošov a výstavy betlémů v Třebechovicích. V květnu 
navštivili reprezentační místnosti Pražského hradu a jeho zahrady. V 
červnu to byla exkurze do Valdštejnského paláce a Vrtbovské a Le-
deburské zahrady. Koncem srpna, to byla "Noční safari" v zoo Dvůr 
Králové. Roční sezónu ukončilo tradiční vánoční posezení s občer-
stvením, 13. prosince.Pestrá činnost klubu důchodců, je obdivuhod-
ná. Duší klubu je paní Svátková, které vydatně pomáhají paní Zaja-
cová a paní Semerádová.    
 
Podařilo se dohodnout s firmou ROPID, posunutí konečné stanice 
busu linky 109, ze stanice Českomoravská na stanici metra Palmov-
ka, kde je větší možnost návazných spojení. 
 
Od 15. 5. 1999, byl sloučen Odbor místních investic (OMI) a Odbor 
bytového hospodářství (OBH), do jednoho odboru, který se nyní 
jmenuje Odbor místních investic a bytového hospodářství (OMI a 
BH). Vedením nově vzniklého odboru byl pověřen pan Vojtěch Vos-
ka. 
 
Začíná rekonstrukce prostor uvolněných po gymnáziu "Orbis pictus" 
v Lišické ulici, pro služebnu Policie ČR. 
 
Zahrádkáři, byli i letos aktivní. Kromě pravidelné jarní a podzimní 
výstavy výpěstků, se zúčastnili dalších akcí: 
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Březen - Výstava v Lysé nad Labem, Duben - zájezd Konopiště, Ko-
sova Hora, Vysoký Chlumec, Petrovice a Sedlčany, Květen - zájezd 
na Moravu, Třebíč, Dukovany, Moravský Krumlov, Červen - Krkono-
še, Zlaté návrší, Trosky, Červenec - Jižní Čechy, Vodňany, Putim, 
Prachatice, Husinec, Sudoměřice, Srpen - Západní Čechy, Lažany, 
Zelená Hora, Září - Ústí nad Labem, Stradonice, Tiské skály, Děčín, 
Říjen - Rakousko, Gmünd, Zwettl, Weltra. 
 
Byla zahájena výměna oken na sídlišti Rohožník, připravuje se i za-
teplení domů a realizace střešních nástaveb. Do konce roku, se počí-
tá s investicí 3 miliony korun do oprav. Jsou to peníze vybrané v 
rámci nájemného a lze je použít pouze pro tyto účely. 
 
SK Újezd nad Lesy, slaví letos 75. výročí založení oddílu kopa-
né. K tomuto výročí byl 26. června 1999, uspořádán "Turnaj starých 
gard", kterého se zúčastnila 4 mužstva. Naše A mužstvo, hraje v 
současné době II. třídu a je na prvním místě. B mužstvo, je nyní v 
první půli tabulky III. třídy.  
 
Rada, projednala záměr výstavby signalizačního zařízení na přecho-
dech Blatov, u ZŠ Polesná a na Rohožníku. Byly zahájeny přípravné 
práce na rekonstrukci a dostavbu Masarykovy školy. 
 
Magistrát navýšil účelově rozpočet o 70.000,- Kč, na nákup nových 
knih pro Místní knihovnu. Zároveň, byl pro knihovnu přiznán grant 
ve výši 60.000,- Kč, na nákup počítačového softwaru. Naše knihovna 
má v současné době 1366 registrovaných čtenářů, kteří si v loňském 
roce při 5658 návštěvách, vypůjčili celkem 30.723 titulů krásné a na-
učné literatury, pro děti, mládež a dospělé. Nakoupeno bylo 513 knih.  
 
Na červnovém zasedání Místního zastupitelstva, bylo schváleno vy-
tvoření nového místa neuvolněného zástupce starosty, kterým se v 
tajném hlasování stal pan RNDr. Jiří Sikač. Důvodem ke zřízení této 
funkce, byla nutnost zastupování starosty v době nemoci, dovolené a 
podobně. 
 
V září, je vydáno stavební povolení k budování kanalizace podle 
letošního plánu v ulicích Ochozská, Oplanská, Cerhýnská, Onšovec-
ká a Církvická a přečerpávací stanice v ulici nižší Starokolínská, na 
Blatově. Rada odsouhlasila výsledky výběrového řízení na akce 
"Střešní nástavby Rohožník" a "Rekonstrukce gymnázia pro Policii 
ČR", ve prospěch firem SIS - SBN s.r.o. Morkovice, resp. SAOS 
s.r.o. ,Praha-Běchovice. 
 



List 18 z 80 

 

2000 
 
Zajímavá je Pražská statistika, která letos slaví již 130 let a z ní 
se dovídáme, že naše obec měla v roce 1869 pouze 335 obyva-
tel. Celkový přírůstek obyvatel v letošním roce byl 192, takže k 
31.12.2000, měl Újezd nad Lesy 7101 obyvatel. Narodilo se 75 dětí 
a zemřelo 65 občanů. Přistěhovalých bylo 347 a vystěhovalých 165. 
Bylo uzavřeno 35 sňatků a 24 manželství se rozvedlo. Bylo postave-
no 35 rodinných domů. Počasí vybočovalo z průměru pouze v červ-
nu, kdy se objevily tropické teploty, například 22. června + 36°C. 
 
Dne 6. ledna 2000, byla slavnostně otevřena služebna Policie ČR 
v Lišické ulici, kde bude sloužit celkem 11 policistů. Počítá se s 
posílením hlídek zvláště v nočních službách  o pátcích a sobotách. 
Starosta předpokládá, že vynaložené náklady (rekonstrukce po býva-
lých učebnách gymnázia) se obci vrátí zlepšením bezpečnosti obča-
nů a snížením kriminality. Zároveň obec získala svého místního poli-
cistu, kterým je od 3. ledna 2000, Jiří Valenta, okrskář Městské poli-
cie, který má služebnu v prostorách knihovny v Lomecké ulici č. 656.  
 
Během ledna, bylo Radě MZ, na základě výzvy, doručeno pět ná-
vrhů znaku naší Městské části. Po schválení některého návrhu 
zastupitelstvem, bude tento zaslán prostřednictvím Magistrátu do 
Poslanecké sněmovny, ke konečnému projednání a schválení. Mohli 
bychom tak do nového tisíciletí vstupovat i s novým znakem.  
 
Starosta Jan Slezák, byl i v letošním roce velmi úspěšný při zís-
kávání finančních prostředků. Na rekonstrukci původní školní bu-
dovy a  její novou dostavbu, se podařilo získat v první fázi 10, 5 mili-
onu korun a stavba byla v červenci zahájena. Starosta obdržel také 
příslib dalších 7,5 milionu korun, na dokončení celé budovy. Na jaře 
letošního roku, byl na Státním fondu životního prostředí, schválen 
finanční příspěvek na dobudování kanalizace v Újezdě nad Lesy, ve 
výši 96 milionů korun. Prostředky, byly rozděleny na čerpání v le-
tech 2000, 2001 a 2002. Podařilo se tak již v tomto roce dokončit 
kanalizaci v ulicích Zaříčanské, Sudějovické, Staroújezdské, Ochoz-
ské, Druhanické a Rohozecké. Dále, se podařilo získat příspěvek 8 
milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu prvních 
24 nájemních bytů ve střešních nástavbách na sídlišti Rohožník. 
Část sídliště tak získá jiný vzhled zastřešením i novou fasádou. Celá 
akce, je financováno z prostředků získaných z předplaceného ná-
jemného a z privatizace části bytového fondu, nejsou tedy čerpány 
prostředky z obecního rozpočtu. Podařilo se opravit komunikace 
Domanovická, Oplanská, Rápošovská, Chotouchovská a část Lozic-
ké. Došlo k dohodě s majitelem pozemku na křižovatce (jáma Karel) 
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panem Iĺkem, že zahájí práce na demolici celého objektu a potom, se 
jáma začne zavážet zeminou a postupně, by se měla osadit travním 
semenem a poté odstranit oplocení.  
 
V souvislosti se zahájením rekonstrukce a přístavby k původní školní 
budově v parku, musel být kvůli možnosti poškození, přemístěn pa-
mátník padlých, zatím dočasně na místo bývalého pomníku J. Fučí-
ka. 
 
Místní knihovna bilancuje na přelomu tisíciletí. Knihovna, měla ke 
konci roku 2000 celkem 1425 registrovaných čtenářů. Nejmladšímu 
čtenáři, jsou 3 roky a nejstaršímu 86 let. V letošním roce, se usku-
tečnilo 6480 návštěv čtenářů, kteří si vypůjčili 38.634 titulů, tedy 
průměrně 6 vypůjčených knih při jedné návštěvě. Zajímavá, je i sta-
tistika výpůjček. Dospělí čtenáři, si vypůjčili 25.841 titulů beletrie a 
1.894 titulů naučné literatury. Děti, si vypůjčili 9.352 titulů beletrie a 
995 titulů naučné literatury. Knihovna má v současné době více než 
11.000 titulů a knižní fond je průběžně doplňován. V tomto roce uvol-
nil Úřad naší MČ celkem 47.000,- Kč na nákup knih a mimořádnou 
dotací ve výši 68.000,- Kč přispělo Ministerstvo kultury ČR. Letos, se 
tak nakoupilo 527 titulů. Podařilo se tak získat většinu novinek a daří 
se i obnova starších žádaných titulů, které se musí kvůli stáří a po-
škození vyřazovat. Knihovna dosahuje trvale výborných výsledků 
v rámci Prahy. Letos se umístila na 5. místě z 37 pražských 
knihoven. 
 
Spolková činnost v obci je rozsáhlá. Ve spolcích a organizacích 
pracují desítky obětavých dobrovolníků, kteří jim organizačně věnují 
značnou část svého volného času, mnoho elánu i osobní iniciativy. 
Český zahrádkářský svaz, sdružuje 245 členů a 14 z nich pracuje 
ve výboru.Kromě pravidelných měsíčních instruktáží a rad předsedy 
v Újezdském Zpravodaji, dvou odborných přednášek a čtyř výstav 
ovoce a zeleniny a květinových suchých vazeb k Velikonocům a Vá-
nocům v klubovém středisku, uspořádali s odbornými průvodci šest 
celodenních zájezdů po České republice, jeden zájezd do Drážďan a 
dva polodenní zájezdy na výstavu do Lysé nad Labem. V nově re-
staurované moštovací místnosti bylo letos vymoštováno 12.000 kg 
ovoce. Sdružení zdravotně postižených, má v současné době 192 
členů. O činnost se stará 12 úsekových důvěrníků a 7 členů výboru. 
Zajišťují rekondiční pobyty, stálá cvičení s prvky jógy na Rohožníku, 
návštěvu plaveckého bazénu Na Pražačce a každý měsíc kromě 
prázdnin i návštěvu pražských divadel. Klub důchodců, je nadále 
vysoce aktivní. Devětkrát organizovali návštěvu divadelních předsta-
vení, uskutečnili šest zájezdů ( z toho 2x do Polska a 1x do Drážďan 
) a společně se SPOZ a ČČK, organizovali Den matek a Vánoce s 



List 20 z 80 

 

důchodci. Tělovýchovná jednota Sokol, rozvíjí činnost ve dvou 
hlavních směrech. Sport pro všechny má 206 členů, rozdělených do 
několika oddílů, sportovní gymnastika žákyň má 52 členek a dva od-
díly žen mají 119 členek. Oddíl odbíjené, obsadil v republikovém fi-
nále 3. místo. Oddíl tenisu slouží především rekreační hře, dospělých 
a má 104 členů. SK Újezd nad Lesy, má nově vybudované travnaté 
fotbalové hřiště se spodním zavlažováním a do prostoru kabin bylo 
nově zabudováno připojení na kanalizaci. Hřiště je k dispozici oddí-
lům FK a pro tréninky ho používá osm mládežnických družstev, které 
řídí Fotbalový klub (FK). Ten má celkem131 aktivních sportovců. 
Každá kategorie žákovského a dorosteneckého fotbalu má tréninky 
3x týdně. Účastní se mistrovských soutěží Pražského fotbalového 
svazu a během roku pořádá dva celodenní turnaje a letní čtrnácti-
denní soustředění ve Stráži nad Nežárkou. 1 FC Šampion Rohožník 
má 143 členů, včetně dětí a mládeže. Účastní se soutěží ve futsale a 
malé kopané. Mladší junioři získali letos na Mistrovství České repub-
liky 4. místo. Junák, 23. středisko v Újezdě nad Lesy. Bohatá činnost 
oddílů chlapců a dívek. Pravidelné měsíční schůzky a mnoho akcí v 
obci i okolí. Masopustní průvod, Lukášské posvícení, Čarodějnice, 
soutěž Újezdský LEF, předprázdninové stanování na Nových Dvo-
rech a pravidelný letní tábor. Školní sportovní klub poskytuje všem 
dětem a mládeži, možnost sportovního vyžití v mnoha oddílech, jako 
horolezecký, basketbal, výrazový tanec (skupina získala 2. místo na 
celostátním finále), volejbal, atletika (80 členů). Na přeborech Prahy i 
na Mistrovství republiky, získávají přední umístění, zlaté a stříbrné 
medaile. Český červený kříž má 187 členů a v letošním roce kromě 
osvětové činnosti (dvě přednášky), uskutečnil 2x sběr starého textilu 
a uspořádal desetidenní zájezd do Chorvatska, kterého se zúčastnilo 
29 členů. Základní včelařská organizace má v současnosti pouze 
23 členů a zápasí s nedostatkem mladých členů. Přesto mají včelaři 
na katastru obce celkem 135 včelstev, která jsou rovnoměrně roz-
místěna, takže opylení ovocných stromů je zajištěno. Český rybář-
ský svaz, MO ČRS má 340 členů a rozvíjí náročný program přede-
vším v práci s mládeží a její sportovní činností. V soutěžích rybolov-
né techniky, dosahují vynikajících výsledků. Družstvo juniorů, po-
stoupilo do I. ligy.Osm juniorů, získalo na Mistrovství republiky z 36 
možných medailí celkem 17, z toho 7 zlatých, 6 stříbrných a 4 bron-
zové. Tři junioři se kvalifikovali na Mistrovství Evropy, kde Daniel 
Hnízdil obsadil 2. místo a Jaromír Přepechal 3. místo. Bohatá je i 
hospodářská činnost svazu. Práce v klubovně, brigády, vybudování 
zařízení pro přechodně uchování ryb, organizace plesu a rybářské 
zábavy. Průměrný roční výlovek kapra byl 1.492 kg. Sbor pro ob-
čanské záležitosti (SPOZ), zajišťuje blahopřání občanům k životním 
jubileím ve Zpravodaji, provádí osobní návštěvy s gratulacemi, dár-
kovými balíčky a květinami v rodinách starších jubilantů, účastní se 
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oslav zlatých a diamantových svateb a dvakrát ročně zajišťuje "Vítání 
občánků", spolu s drobnými dárky dětem.     
 
Pálení čarodějnic dne 30. dubna, mělo velký ohlas a na plácku mezi 
školou a hřištěm, ho navštívilo kolem 500 občanů. Velmi dobře 
zvládnutá organizace, kterou zajišťovaly paní Krupanská a Matějíč-
ková, slavila úspěch. Pouliční divadlo, vystoupilo s hrou Princ Bajaja, 
paní Podrazská, převlečená za čarodějnici prodávala párečky, pivo i 
limonáda tekly proudem, vesele vyhrávala kapela a u zapáleného 
ohně se všichni dobře bavili.  
 
Na návrh české vlády jmenoval dnem 8. května 2000, prezident 
republiky Václav Havel plukovníka Stanislava Krause do hod-
nosti brigádního generála in memoriam. Podrobně jsem se zmíni-
la o panu Stanislavu Krausovi při příležitosti jeho jmenování prvním 
Čestným občanem Újezda nad Lesy (viz rok 1996, list 8) 
 
A ještě Laxenburger - Újezd nad Lesy. Když firma prostřednictvím 
jednatelky paní Novákové, dostala v loňském roce od obce půjčku na 
administrativu ve výši 50.000,- Kč , zkusila letos v lednu požádat o 
dalších 150.000,- Kč. Není divu, když paní Nováková brala měsíčně 
30.000,- Kč a jednatelkou je od roku 1996. Penízky docházely, a do-
šla i trpělivost Místnímu zastupitelstvu, které Marii Novákovou dne 
30. 3. 2000, všemi hlasy odvolalo z funkce. Neprůhledné účetnictví 
a trvalé odmítání auditu zapříčinilo situaci, kdy zastupitelé přijali 
usnesení, kterým by firma měla jít do likvidace. Vzhledem k tomu, že 
se neustále prodlužuje agónie této firmy a ta nemá finance ani na 
základní fungování (viz žádosti o půjčky), navrhl starosta odprodej 
pozemku firmy (Lípa). Na Valné hromadě společnosti, budou učiněny 
ve spolupráci s rakouským podílníkem, další kroky.      
 
Bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu PENNY marketu a Rada 
povolila zaústění dešťové kanalizace z pozemku PENNY marketu do 
splaškové kanalizace podél Starokolínské ulice.  
 
Dva žáci deváté třídy Masarykovy školy, spolu s paní učitelkou Jan-
čovou, která je nenápadně doprovázela, si vyzkoušeli možnost za-
koupení alkoholických nápojů v 10 újezdských prodejnách. Pouze v 
prodejně paní Říhové na Blatově a v konzumu Podrazských, jim od-
mítli alkohol prodat. V ostatních prodejnách, by jim alkohol klidně 
prodali, nebýt dodatečného zásahu paní učitelky. Ředitel školy, podal 
podnět Místnímu úřadu, aby předal věc k šetření příslušným komi-
sím. 
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Na závěr roku, 10. prosince 2000, uspořádali místní organizace Klu-
bu důchodců, SPOZu, ČČK, spolu se sociálním odborem MČ, hezké 
předvánoční odpoledne. Děti z MŠ Sedmikráska svými písničkami, 
básničkami a hlavně tanečky potěšily srdce všech přítomných. Přišel 
i milý host, šéf baletu Národního divadla v Praze, Vlastimil Harapes, 
který všechny zaujal milým a bezprostředním projevem. Za jeho 
účast, musíme poděkovat paní Květě Svátkové. K poslechu i tanci 
zahrál pan Šimon a občerstvení zajistila paní Zajacová. Všichni 
účastníci odcházeli moc spokojeni.  
 
2001 
 
Přestože před koncem loňského roku přicházelo jedno varování za 
druhým, že zkolabují světové počítačové sítě, zhroutí se energetika a 
různé sekty ohlašovaly, že konečně již přijde konec světa, nic z toho 
se nepotvrdilo a vstup do 3. tisíciletí byl chválabohu bezproblé-
mový. 
 
V tomto roce, 26. března 2001, proběhlo sčítání lidu, domů a by-
tů (SLDB). Podíváme se tedy trochu podrobněji na statistické údaje 
o naší obci. Početní stav obyvatel Újezdu nad Lesy trvale a vcel-
ku výrazně stoupal. Od roku 1921 do roku 1950 vzrostl více než 
šestkrát. Po období stagnace do roku 1980 (stav 3512 obyvatel k 
datu SLDB), byl v posledních dvaceti letech, k datu letošního sčítání 
(7116 obyvatel), zaznamenán stejně výrazný nárůst. Největší pří-
růstek (75%) byl zaznamenán v období 1980-1991 (+ 2635 obyva-
tel). V následujícím desetiletí nebyl již růst tak razantní, ale stále trval 
a byl relativně stále značně vysoký. Zajímavá je i statistika domovní-
ho fondu. V roce 1970 bylo 896 obydlených domů (vesměs rodin-
ných, sídliště Rohožník ještě neexistovalo) a v roce 2001 to bylo 
1562 obydlených domů, z toho rodinné domy představovaly 94 %, 
tedy 1469 domů. Také pro věkovou skladbu obyvatel MČ Praha 
Újezd nad Lesy, je významná skutečnost, že oproti roku 1991 se vý-
razně snížilo zastoupení dětí do 15 let, ale i jejich počet. V roce 1991 
bylo v této věkové skupině 783 dětí a v roce 2001 pouze 579 dětí, i 
když za toto období se počet obyvatel zvýšil o 969. Podíl obyvatel ve 
věku 15 - 59 let se zvýšil od roku 1991(3665 obyvatel) do roku 2001, 
na 5066 obyvatel a v tomto roce činil 71% z celkového počtu obyva-
tel. Průměrný věk obyvatel naší MČ, byl v tomto roce 37,6 let, z toho 
u mužů 36,7 a u žen 38,4 roků. Nejčastější vzdělání našich obyvatel 
je střední s maturitou a vyšší odborné. Podíl osob s tímto vzděláním, 
se od roku 1991 (31,6%) zvýšil na současných 37,2%. Oproti roku 
1991 (23,5%), výrazně poklesl podíl osob, které uvedly pouze zá-
kladní vzdělání, a v roce 2001 to bylo 16,3%.všech obyvatel. 
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Počet obyvatel k datu sčítání lidu, domů a bytů činil 7116 obyva-
tel a k 31. 12. 2001, měla MČ Újezd nad Lesy celkem 7259 obyvatel. 
Během roku se narodilo 69 dětí a zemřelo 67 občanů. Přistěhova-
lých, bylo 354 a vystěhovalých 198. Bylo uzavřeno 40 sňatků a 22 
manželství se rozvedlo. 
Počasí v tomto roce bylo průměrné, za zmínku stojí nezvykle vysoké 
teploty na konci října, například 31. října + 27°C. 
 
Místní komunikace, jsou z velké většiny v katastrofálním stavu. Pro 
letošní rok bylo na opravu silnic vyčleněno 4,7milionu korun z 
rozpočtu obce. Ve výběrovém řízení, byla vybrána firma VIALIT 
Soběslav, která s opravami začala 14. 5. 2001. Letos, se podařilo 
opravit tyto komunikace: Onšovecká, Cerhýnská, Církvická, část Če-
novické, Toušická, Chabeřická, Lomecká, Zálešanská, Zbyslavská, 
Zbýšovská, část Svojšické a větší část ulice Hrádkova. 
 
 Pokračuje se ve výstavbě střešních nástaveb na sídlišti Rohož-
ník, zahájené v loňském roce. Tentokrát, se jedná o nástavby v by-
tových objektech ulice Žíšovské, č. p. 1627, 1628 a 1629, které pro-
vádí firma IPS a SAOS. Celkem, vznikne na těchto uvedených byto-
vých objektech 27 bytových jednotek (9 bytů na jednom objektu). Z 
toho 6 bytů, bude přiděleno pořadníkovým systémem a 21 bytů, bude 
rozděleno dle výběrového řízení. U všech objektů byla provedena 
zateplená fasáda.   
 
Na Blatově, byl zprovozněn nový, světelně řízený přechod pro 
chodce, který by měl významně přispět k bezpečnosti chodců při 
přecházení Starokolínské ulice. 
 
K 1. září 2001, se podařilo dokončit I. etapu rekonstrukce a pří-
stavby původní budovy Masarykovy školy, do které již se zaháje-
ním nového školního roku, nastoupily první ročníky. Dále pokračova-
la výstavba tělocvičny a kinosálu nad ní. 
 
Důležitou a zásadní akcí letošního roku, byla rekonstrukce stávající 
budovy Úřadu městské části Praha Újezd nad lesy. Rozhodnutí, 
že se staneme správním obvodem, padlo na zasedání Zastupitelstva 
hlavního města Prahy dne 21. 12. 2000. Bylo nutno okamžitě řešit, 
kam umístit nová pracoviště. Začátkem ledna, bylo zadáno zpraco-
vání projektové dokumentace pro nástavbu původních půdních 
prostor úřadu, které bylo zpracováno během dvou měsíců a byla po-
dána žádost o stavební povolení. Během března, byly vyklizeny půd-
ní prostory a koncem dubna, byla zahájena první stavební činnost 
nad budovou úřadu. Od 15. června byla po dohodě s ředitelem školy 
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vyklizena část budovy školy a práce tak pokračovaly na celém objek-
tu. Již 2. července, byl zahájen provizorní provoz nových pracovišť a 
dne 22. 8. dochází k přestěhování stavebního úřadu a odboru majet-
ku a investic. Za velice krátkou dobu, se tak podařilo téměř nemožné.  
Na základě Statutu hlavního města Prahy, je od 1. července 
městská část Praha - Újezd nad Lesy, pověřena vykonávat pře-
nesenou působnost podle odstavců 1 a 2 a přenesenou působ-
nost uvedenou v části C přílohy č. 4 této vyhlášky na svém 
území a na území městských částí Praha - Běchovice, Praha - 
Klánovice a Praha - Koloděje. 
 
Vzniká tak nový správní obvod Praha 21  
 
Občanům,  bude nyní usnadněno vyřizování jejich žádostí na úseku 
matriky, evidence obyvatel a vyřizování občanských průkazů a ces-
tovních pasů. Velkým přínosem pro občany, je rozšíření agendy 
odboru sociálních věcí, kde je posílena agenda péče o děti a posti-
žené občany. Je také rozšířena agenda stavebního a živnostenského 
úřadu. Nově je zřízen odbor státní sociální podpory, který bude 
vyřizovat žádosti o přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na 
bydlení a dopravu, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, 
dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. 
 
Dne 5. dubna 2001 udělila Poslanecká sněmovna naší městské 
části Praha - Újezd nad Lesy znak, který má charakter mluvícího 
znamení. Ve stříbrném štítě jsou na zeleném návrší tři smrky 
přirozených barev, prostřední je vyšší. Současně jsme získali i 
prapor, tvořený bílým a zeleným vodorovným pruhem v poměru 
2 : 1. Dekret o udělení znaku a praporu, převzal dne 7. května 
starosta obce pan Jan Slezák z rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky pana ing. Václava Klau-
se.  
 
Slavnostní křest znaku a praporu obce s bohatým programem, 
se uskutečnil dne 8. září 2001 v 15. 00 hod. v parku před základní 
školou, za účasti významného hosta, místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny České republiky paní Petry Buzkové. 
 
Újezdští zahrádkáři letos oslavili 55. výročí svého založení. V 
dubnu roku 1946, byl spolek založen v hostinci "U Zvěřinů" na Blato-
vě. Zahajovací schůze se tehdy zúčastnil ústřední tajemník Jednoty 
zahrádkářů pan Anděl. Předsedou, byl zvolen Josef Kout. Již v prv-
ním roce činnosti měl spolek 55 členů.  
I dnes jsou zahrádkáři jedním z nejaktivnějších spolků v obci. Jen ve 
stručnosti z jejich letošních akcí: v březnu návštěva výstavy v Lysé 
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nad Labem, v dubnu výlet do Středních Čech, Mladá a Staré Bole-
slav, Toušeň a Mnichovo Hradiště, květen zájezd na Moravu, Brno, 
Masarykův okruh, Botanická zahrada v Brně, červen zájezd do Krko-
noš, Jilemnice, Harachov, Mumlava, Hrubý Rohozec a Vysoké nad 
Jizerou, srpen zájezd na Šumavu, Kvilda, Kašperské Hory, Velharti-
ce a Povydří, září zájezd do Rakovníka, na hrad Křivoklát a Žebrák a 
Točník, říjen zájezd Hrusice, zámek Kačina, skanzen v Kouřimi a 
akvárium v Hradci Králové. 
 
Trvale aktivní, je i Sdružení důchodců. Uvádím jen několik akcí 
letošního roku. Celkem šestkrát, navštívili divadelní představení 
pražských divadel. Uskutečnili dvakrát zájezd do Polska, zájezd do 
Nové Vsi u Příbrami, zájezd do Jičína, kde navštívili zámek a park 
Libosad, Prachovské skály a v obci Holín i hrob pana generála Sta-
nislava Krause, prvního Čestného občana Újezda nad Lesy. Další 
zájezd, byl do Německa - Cham, na Moravu, zámek Lednice a ná-
vštěva Strážnice. V Praze, se podívali do letohrádku Hvězda a pivo-
varu "U Fleků". Spolupodíleli se na plese důchodců v Úvalech a na 
uspořádání vánočního posezení.   
 
Tradiční pálení čarodějnic se uskutečnilo 30. dubna v prostoru me-
zi školou a fotbalovým hřištěm. Hlavním sponzorem byl Úřad MČ a 
organizátorkou paní Helena Krupanská z výchovně vzdělávací komi-
se. Opět se konala soutěž o nejlepší čarodějnickou masku, děti viděli 
divadelní představení "Kocour v botách", k poslechu hrála živá kape-
la, bylo zajištěno i občerstvení, opékání buřtů, malá hospůdka a na-
konec velký táborový oheň. Asi 300 účastníků bylo určitě spokojeno.  
 
V květnu vzniká občanské sdružení "Maminy z újezdské roviny". 
Sdružení, si klade za cíl poskytnout zázemí rodinám s malými dětmi 
a bude se snažit sdružovat matky i otce, rodiče malých dětí. První 
větší akcí, byla "Lampiónáda", uskutečněná 19. října 2001. Před ško-
lou odkud lampiónový vycházel se shromáždilo asi 130 dětí s rodiči. 
Průvod, se odebral na "Psí plácek" (roh ulice Sudějovické a Hulické), 
kde, byli účastníci informováni o záměru občanského sdružení, vy-
budovat zde dětské hřiště. Vyvrcholením celé akce, byl táborový 
oheň, opékání vuřtů a ohňostroj na prostranství za školou. Ve dnech 
10. a 11. listopadu, zorganizovaly "Maminy" první brigádu na "Psím 
plácku" a 4. prosince, připravily v restauraci "Na Blatově", Mikuláš-
skou besídku pro děti.     
 
Kauza Laxenburger pokračuje. Starosta Jan Slezák, podal infor-
maci o jednání valné hromady společnosti Laxenburger-Újezd nad 
Lesy s. r. o. Rakouský společník pan Scheichelbauer přistoupil na 
odprodej pozemku za cenu 2000,- Kč/m².  V listopadovém Zpravoda-
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ji, je zveřejněn inzerát na odprodej pozemku "Lípa" o velikosti 6000 
m² v centru obce, na výstavbu rodinných domů, nebo za účelem vý-
stavby obchodního zařízení. 
 
"Železná neděle", se uskutečnila 16. prosince 2001. Občané připra-
vili železný šrot před domy a hasičský sbor zajistil svoz do sběrny.  
 
Ke konci roku, sídlí v Újezdě 40 firem a podnikatelů, zajišťují-
cích všechny základní služby pro občany. 
 
2002 
 
Přestože, nový správní obvod, vznikl již k 1. červenci loňského roku, 
mění se k 1. 1. 2002, název naší městské části z Praha-Újezd nad 
Lesy, na Městská část Praha 21. 
 
Počet obyvatel v letošním roce stoupl o 194 osob, takže k 31. 12. 
2002 má Újezd nad Lesy již 7453 obyvatel. Přistěhovalo se 380 ob-
čanů, vystěhovalých bylo 200, narodilo se 70 dětí a zemřelo 56 ob-
čanů. Uskutečnilo se 41 sňatků a 25 manželství se rozvedlo. 
 
Bylo postaveno 66 rodinných domů. 
 
Počasí se uvedlo začátkem roku nezvykle vysokými teplotami, když 
na přelomu ledna a února vystoupily teploty až na + 16,8° C. Ex-
trémně deštivé léto způsobilo největší živelnou pohromu posledních 
let. Silné deště s vichřicí způsobily velké záplavy nejprve v červenci 
na jižní Moravě a poté v půli srpna v Čechách a na Znojemsku. Sto-
letá voda zasáhla postupně celkem 753 obcí v celé republice. 
Došlo k vážnému poškození, nebo úplnému zničení mnoha obytných 
domů, k poškození veřejných budov a průmyslových podniků. Poni-
čeny byly i hlavní dopravní tepny, desítky mostů, pražské metro i zo-
ologická zahrada. Značné škody napáchaly povodně i zemědělcům. 
Ušetřeny nebyly ani historické památky, vážně poškozen byl napří-
klad nejstarší most ve Střední Evropě v Písku. Celkové škody činily 
více než 100 miliard korun.   
 
Náš Hasičský sbor zasahoval při odčerpávání vody ze zatopeného 
Výstaviště v Praze 7 a v tržnici Lipence. Získali ocenění z Magistrátu 
hlavního města Prahy a Pamětní list od ředitele Hasičského zá-
chranného sboru hlavního města Prahy. 
 
Kromě záchranářů, hasičů a armády se do pomoci obětem povodní 
zapojily i humanitární organizace i jednotliví občané. Vznikla tak ob-
rovská vlna solidarity, do které se zapojila i naše obec a občané. 
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Městská část Prahy 21, spolu s Místní organizací Českého červené-
ho kříže a "civilkáři" (náhradní vojenská služba), zajišťovali příjem 
věcí darovaných občany a podnikateli a jejich další expedici do sběr-
ných středisek, kterou řidiči prováděli bez nároku na plat. Celkem 
bylo odvezeno 15 dodávkových aut s humanitární pomocí.   
 
Upravený rozpočet pro tento rok činil v příjmech 52 673,4 tisíce a 
ve výdajích 52 622,4 tisíce. Z toho výdaje na investice 18 945 tisíc. 
Tyto, byly použity na rekonstrukci a přestavbu mateřské školy v Lo-
mecké ulici (2 miliony), opravu komunikací (4 miliony), výstavba ga-
rážových domů (8 milionů), zbytek na výstavbu bytů v osobním 
vlastnictví, kde by měl být zisk ve prospěch MČ. Z rozpočtu MHMP, 
10 milionů na rekonstrukci budovy Masarykovy školy, výstavba vo-
dovodních řadů 24 milionů a kanalizace  a následná výstavba komu-
nikací po stavbě kanalizace 29 milionů. Ze státních prostředků 25 
milionů na dostavbu Masarykovy základní školy (jídelna, šatny a byty 
pro učitele).  
 
V lednu, byla uvedena do provozu další část Masarykovy školy. 
Jedná se o budovu tělocvičny pro základní stupeň a klubu nad tělo-
cvičnou, který by mohl sloužit jako kino, divadlo pro ochotníky, kon-
certy, prostor pro besedy a veřejné schůze. Pro veřejnost byl klub 
otevřen v dubnu. Slavnostního otevření se zúčastnila místopředsed-
kyně Parlamentu České republiky paní JUDr. Petra Buzková, která 
má velkou zásluhu na tom, že nová škola mohla být vůbec vybudo-
vána. O kulturní program se postaralo Krommer kvarteto Symfonic-
kého orchestru hl. města Praha FOK, odměněné na závěr dlouhotr-
vajícím potleskem zaplněného sálu.  
 
U tajemníka Úřadu městské části Praha 21, byl vystaven materiál k 
plánované přeložce silnice 1/12, neboli tak zvanému obchvatu 
obce, k vyjádření občanů. Celý záměr se setkal s rozporuplnými ná-
zory občanů jednotlivých částí obce. Tehdy jsme ještě nevěděli, že 
projekt bude na další roky "uložen k ledu" (ani v roce 2013 se nic 
neděje). 
 
V letošním roce bylo dokončeno v nástavbách domů v obecní části 
sídliště Rohožník celkem 16 nových bytů ve čtyřech objektech. Také 
u těchto bytů byla vyměněna okna za plastová a byty byly zatepleny. 
 
Velice aktivní Klub důchodců získal v tomto roce statut organi-
zace a jmenuje se nyní "Sdružení důchodců Újezd nad lesy". Z 
bohatého letošního programu vybírám: v lednu - návštěva divadelní-
ho představení v Národním divadle "Večer tříkrálový" a Ples důchod-
ců v Úvalech, v únoru - divadlo Járy Cimrmana, představení "Ztráta 
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třídní knihy", v březnu - divadlo U Hasičů, představení "Štika k obě-
du", duben - návštěva divadelního představení "Dáma od Maxima", 
ve Vinohradském divadle a zájezd do Polska, květen - Divadlo ABC, 
benefice Bobek a Troška, oslava Dne matek, červen - festival decho-
vek v Kolíně, červenec - zájezd do Karlových Varů (exkurze podniků 
Becher a Moser), zájezd do Harachova, srpen - Praha návštěva ate-
liérů Barrandov a hotelu Evropa (dříve Šroubek), září - zájezd na Mo-
ravu, říjen - zájezd do Polska, návštěva představení "Lucerna" v Ná-
rodním divadle, prosinec - zájezd do Hlinska (Veselý kopec), Chru-
dimi (muzeum loutek) a Slatiňan (hřebčín) a na závěr roku tradiční 
vánoční posezení. 
 
V červnu, proběhly volby do Parlamentu České republiky. Voleb 
se zúčastnilo 29 politických stran. V obci získala nejvíc hlasů kandi-
dátka ODS (38,94%), na druhém místě ČSSD (26,23%) a třetí, koali-
ce stran KDU-ČSL a US-DEU (14,56%). 
 
Personální změny. Rada MČ, odvolala z funkce tajemníka Kontrol-
ního výboru paní Věru Antoňovou a jmenovala do této funkce paní 
Ivanu Bulířovou. Odvolala z funkce tajemníka Komise místního hos-
podářství ing. Adama a jmenovala do této funkce paní Hanu Šikýřo-
vou. Jmenovala paní Zdenu Vodovou vedoucí Občansko správního 
odboru a pana Pavla Švejnohu, šéfredaktorem Újezdského Zpravo-
daje. 
 
V rámci grantového řízení přidělil Úřad MČ celkově 340.000,- Kč., 
takto: 23. středisko skautů a skautek ČR, 58.000,- Kč, SK Újezd nad 
Lesy, 40.000,- Kč, FC Rohožník United, 24.000,- Kč, Sdružení dů-
chodců, 15.000,- Kč, SPCCH, 25.000,- Kč, Zahrádkáři, 48.000,- Kč, 
Maminy z újezdské roviny, 30.000,- Kč, Sokol, 15.000,- Kč, Český 
rybářský svaz, 30.000,- Kč, FK Újezd nad Lesy, 40.000,- Kč, Sokol 
(tenis), 15.000,- Kč.  
 
Na 10. sněmu AŠSK byla vyznamenána učitelka paní Olga 
Grešlová, za dlouholetou obětavou práci s dětmi a mládeží. Paní 
Olga je mimořádně obětavá a velkou část života věnovala vzdělávání 
újezdských dětí. Přestože by mohla již několik let odpočívat, dále 
vypomáhá ve školní družině, vede taneční oddíl dívek 1. až 5. tříd a 
jejím velkým úspěchem je i taneční skupina GRIP, při Školním spor-
tovním klubu Masarykovy školy. Děvčata ve věku 13 - 22 let, již po 
několik sezón, přivážejí medaile a ocenění ze soutěží pohybových 
skladeb a pódiových vystoupení. Výsledky její práce, mohli občané 
shlédnout na přehlídce dne 12. června v 18.00 hod., ve velké tělo-
cvičně školy v Polesné ulici. 
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Sbor pro občanské záležitosti, společně se Sdružením důchodců 
uspořádali dne 12. 5. 2002 ve 14.00 hod. setkání důchodkyň při pří-
ležitosti Svátku matek. Přes 100 účastníků se pobavilo při bohatém 
kulturním programu a bylo zajištěno i tradiční pohoštění s tombolou, 
kde si každý odnesl malý dárek.   
 
Místní knihovna, se přestěhovala z dosavadních prostor v budově 
Místního úřadu, do větších, v Lomecké ulici, kde dříve sídlil Stavební 
úřad. Zároveň proběhla pravidelná revize knižního fondu. Provoz byl 
zahájen v pondělí 2. září. 
 
Úřad Městské části Praha 21 uvedl dne 1. 6. 2002 do provozu své 
internetové stránky na adrese www.praha21.cz. Občané, najdou 
na těchto stránkách vše, co je vyvěšeno na úřadní desce, telefony, 
kontakty na jednotlivé pracovníky odborů včetně e-mailových adres, 
jednotlivá čísla Újezdského Zpravodaje a další informace. 
Sdružení zdravotně postižených, našlo útočiště v krásné nové tě-
locvičně Masarykovy školy v parku. Letos koncem května dokončili 
již dvanáctý rok cvičení jógy pro zdraví. Za tu dobu, vystřídali něko-
lik prostor menších i větších, ale nová tělocvična, by zvládla ještě 
více cvičících. Každé pondělí se účastnice scházejí, pod vedením 
cvičitelek Jarky Politzerové a Emilky Kučerové ke cvičení jógy. Kla-
dem je skutečnost, že ke starším a "skalním" cvičenkám, se přidávají 
i mladší. Každý cvičí podle svých možností, zdravotního stavu a tak, 
aby se cítil příjemně. 
 
Zahrádkáři letos, navštívili výstavu v Lysé nad Labem, uspořádali 
zájezd do Nymburka, Libčan a Hradce Králové, v květnu se jeli podí-
vat do Rokycan, Klatov a Chudenic, v srpnu navštívili Floru Olomouc, 
Čechy pod Kosířem a Plumlov, v září to byla Česká Lípa, zámek Zá-
kupy, Staré Splavy a Mnichovo Hradiště, a v říjnu výstava zahradnic-
tví Montano v Přerově nad Labem a opět výstava v Lysé nad Labem. 
Tradiční výstava ovoce a zeleniny, se uskutečnila 4. až 6. října 2002 
v prostorách spolkové výstavní síně. 
 
Občanské sdružení Maminy z újezdské roviny, uspořádalo v květnu 
další brigádu na "psím plácku" v Hulické ulici, za účasti asi 25 bri-
gádníků a za silné pracovní podpory členů TJ Sokol. Podařilo se jim 
tak slavnostně otevřít, dne 6. června 2002, nové dětské hřiště v 
Újezdě, vzniklé přeměnou bývalého "psího plácku". Oběma subjek-
tům patří dík našich občanů. 
 
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 se uskutečnily volby do zastupitel-
stev obcí. Své kandidáty, představilo 5 politických stran. Celkem se 
volilo 17 zastupitelů. Volební účast byla velmi slabá, voleb se zú-
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častnilo pouze 38,54% oprávněných voličů. Rozdělení mandátů: 
ODS 7 zastupitelů, ČSSD 5 zastupitelů, Sdružení nezávislých 4 za-
stupitele, a Nezávislí a strana zelených 1 zastupitel. Na ustavující 
schůzi zastupitelstva dne 2. 12. 2002, byl starostou zvolen pan 
Petr Mach, který je zároveň členem rady MČ. Dalšími členy rady 
jsou, uvolněná místostarostka Andrea Zikmundová, neuvolněný 
místostarosta Jan Slezák, radní Vladimír Saitz a Petr Štulc. 
 
 
Sbor pro občanské záležitosti, Sdružení důchodců a Komise sociálně 
zdravotní MČ, uspořádali 15. prosince, Vánoční přátelské posezení 
pro důchodce, které se stalo již hezkou tradicí. Při bohatém progra-
mu s pohoštěním, se důchodci dobře bavili.  
 
Slavnostní vítání našich nejmenších občánků se uskutečnilo 19. 
prosince 2002. Přivítáno, bylo 12 holčiček a 7 kluků. Organizaci zajis-
tily členky Sboru pro občanské záležitosti a milým vystoupením, 
potěšily děti z 2. mateřské školy "Sedmikráska". 
 
2003 
 
K 31. 12. 2003, má Újezd nad Lesy 7610 obyvatel.  Přistěhovalo se 
281 osob a odstěhovalo se 167 osob. Narodilo se 101 dětí a zemřelo 
58 občanů. Uskutečnilo se 39 sňatků a rozvedlo se 19 manželství.  
 
V obci bylo postaveno 87 rodinných domů. 
 
Počasí, trhalo v létě rekordy. V první půli srpna (1. - 14. 8) přišla vlna 
tropických veder, kdy teplota neklesla pod 30°C a dokonce 13. srpna 
bylo naměřeno 37,8°C, což byla druhá nejvyšší teplota v Újezdě 
naměřená (1. místo 38°C, dne 27. 7. 1983). Jinak počasí nevybočo-
valo z ročního průměru. 
 
Upravený rozpočet pro rok 2003, byl v příjmech ve výši 63 196,3 
tisíc korun a ve výdajích 57 321,90 tisíc korun, z toho výdaje na in-
vestice ve výši 7 353 tisíc korun. Na 3. schůzi Rady MČ, byly rozdě-
leny kompetence jednotlivých členů Rady. Zároveň, byla místosta-
rostka Andrea Zikmundová jmenována zástupcem MČ Praha 21 
ve společnosti Laxenburger s.r.o. Rada dále, schválila měsíční 
odměnu ve výši 2.000,-Kč pro šéfredaktora Újezdského Zpravodaje 
pana Pavla Švejnohu a jmenovala nové členy redakční rady, Ludo-
míra Vojtu, Vladimíra Bejčka,Lubora Jenšovského a Soňu Štroufo-
vou. Rada také, schválila technické řešení odvodnění Nadějovské 
ulice i cenovou nabídku ve výši 28.623,- Kč. Dne 11. 2., jmenovala 
Rada MČ pana PhDr. Miloše Schmidta, kronikářem obce a uložila 
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starostovi, dojednat s Dr. Schmidtem finanční vypořádání. Starosta 
podal také informaci, že k přestěhování pošty do prostor firmy JO 
ESPRIT v Domanovické ulici, dojde v letních měsících.  
 
Velmi čile, se přihlásil o slovo soubor Divadlo Pod Úrovní, tvořený z 
velké části studenty a začínající již 7. prosince loňského roku, kdy se 
při slavnostním zahájení, představilo pět divadelních souborů v no-
vém sále Masarykovy školy, která bude nyní jejich mateřskou scé-
nou. Každý měsíc plánují letos 3 až 4 představení.  
  
Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii, se 
uskutečnilo ve dnech 13. - 14. 6. 2003. Toto historicky první referen-
dum řeklo ano našemu vstupu do EU. V naší obci Praha 21 se refe-
renda zúčastnilo 61,67 % oprávněných občanů a 79,9 % řeklo své 
ano Evropské unii. Obdobné výsledky, byly i na celostátní úrovni, 
když z účasti 55,21 % občanů, jich 77,33 % podpořilo náš vstup do 
Evropské unie. 
 
Volební období prezidenta ČR Václava Havla skončilo 2. února 
2003 a novým prezidentem zvolila Poslanecká sněmovna Václa-
va Klause, který nastoupil do úřadu 7. března 2003. 
 
Jak jsme, četli v tomto roce? Místní knihovna, měla v tomto roce 
1555 registrovaných čtenářů. Vypůjčili si 32 848 knih a 452 periodik. 
Dospělí čtenáři, si vypůjčili 23 615 svazků beletrie a 2 369 titulů na-
učné literatury. Děti, si vypůjčili 5 309 svazků beletrie a 1 103 titulů 
naučné literatury. 
 
Sdružení důchodcům, je otevřeno všem nově příchozím seniorům, 
kteří mají trvalé bydliště v naší městské části. I v tomto roce uskuteč-
nili mnoho akcí: 
 
25. ledna - návštěva divadla P. Trávníčka: "Postel pro tři" 
29. března - společenský večer na Vlachovce 
1. dubna - Stavovské divadlo "Romeo a Julie" 
12. dubna - zájezd do Polska 
11. května - oslava Dne matek 
13. května - Národní divadlo "Zkrocení zlé ženy" 
17. května - zájezd do Polska 
25. června - zájezd do Plzně, pivovar, zámek Kozel,  
10. července - Praha, zvonkohra Jindřišská věž, Barrandovské ateli-
éry 
26. července - prohlídka zámku Koloděje 
8. srpna - zájezd porcelánka Dubí, zámek Duchcov, lázně Teplice 
13. září - zájezd na "Táborské slavnosti", galerie Kodet 
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4. října - zájezd zámek Kroměříž, exkurze do vinných sklepů 
13. listopadu - natáčení "Silvestr 2003" na Brumlovce 
22. listopadu - zájezd do Pardubic, zámek a perníkárna 
29. listopadu - zájezd do Německa, Regensburk 
31. prosince - vystoupení souboru "Lúčnica", Smetanova síň  
 
Nová kynologická základna útvaru psovodů Městské policie hl. 
města Prahy, byla otevřena dne 14. května 2003 v Klánovickém le-
se, na katastru Újezda nad Lesy (v místech bývalého "muničáku"). 
Pracuje tu, žije a bydlí 18 psovodů, se svými "ostrými" svěřenci. Za-
stoupeni jsou hlavně němečtí ovčáci, rotvajleři a pitbullové. Celý ob-
jekt, má moderní vybavení a bezpečné zajištění. Naši strážníci kro-
mě běžné činnosti při ochraně majetku a veřejného pořádku také 
aktivně dohlíželi na bezpečný průběh začátku nového školního roku. 
Zvýšili dohled na veřejná prostranství a komunikace před budovami 
Základní školy, kde dětem hrozí největší nebezpečí. Strážníci v re-
flexních vestách, usměrňují provoz na přechodech a zejména malé 
chodce doprovázejí i při přecházení vozovky. 
 
Oslava Dne matek, se uskutečnila 11. května za účasti 160 žen, 
matek a babiček. Členky SPOZu, ve spolupráci s Klubem důchodců 
a sociálním odborem naší MČ, připravili ženám hezké odpoledne s 
kulturním programem, jehož vrcholem, bylo vystoupení dívek balet-
ního souboru Arabeska, pod vedením primabaleriny paní Daniely 
Pokové. O občerstvení se již tradičně, postarala paní Zajacová a k 
dobré náladě přispěl i harmonikář pan Šimon, se svou novou zpě-
vačkou. 
 
Dosavadní smíšená organizace Sdružení tělesně postižených se na 
příkaz shora, musela rozdělit na organizaci tělesně postižených a na 
naši novou organizaci s dlouhým názvem, Svaz postižených civili-
začními chorobami, SPCCH. Dne 14. března, se uskutečnila první 
členská schůze za předsednictví paní Dr. Zdeňky Ladové. Na schůzi 
se, dostavili i zástupci našeho Obvodního výboru Prahy 9 s nabídkou 
rekondic, zájezdů a dalších aktivit. Ještě v průběhu roku stačili čle-
nové absolvovat několik akcí. Uskutečnil se dvoudenní výlet směr 
Telč, Dačice, Slavonice, Bítov a Vranov nad Dyjí. Druhou větší akcí 
byla jedenáctidenní rekondice kardiaků v červnu na Seči a další re-
kondice v září na Orlíku. 
 
Zahrádkáři, letos navštívili výstavu v Lysé nad Labem, dále to byl 
zájezd do Středních Čech, Příbram, Konopiště, Louňovice a Blaník, 
další zájezd směřoval do Českých Budějovic, Holašovic a Temelín-
ské elektrárny. V červnu, to byla návštěva Jindřichova Hradce, Nové 
Bystřice a Křemešníku, v září se podívali do Litomyšle, na Kozlovský 
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kopec a pískovcových Toulcových maštalí. Roční program, ukončil 
zájezd do ZOO ve Dvoře Králové, návštěva Těšnovské přehrady na 
Labi a zámku Dětenice s pivovarem.    
 
Občanské sdružení Maminy z újezdské roviny, uspořádalo spolu s 
FK Újezd nad Lesy dne 29. března 2003, " Jarní karneval" v restau-
raci Na Blatově s bohatou tombolou. Ve stejných prostorách a se 
stejnými pořadateli, se uskutečnila 29. listopadu také Mikulášská zá-
bava 30. října v 17.00 hod. Start byl na "Baby plácku" (bývalý "psí 
plácek" v Hulické ulici). Poslední akcí roku byla "Mikulášská nadílka", 
dne 30. listopadu, opět v restauraci Na Blatově. 
 
V září se objevila ve schránkách našich občanů letecká mapa se 
snímkem Újezda nad Lesy, Koloděj, Klánovic a Šestajovic. Tisk ma-
py, byl umožněn díky sponzoringu podnikatelů, kteří jsou v mapě 
prezentováni.  
 
Odbor životního prostředí naší MČ připravil na dny 7. a 8. listopadu 
velký "předvánoční úklid", v rámci kterého, byly přistaveny velkoob-
jemové kontejnery na 10 místech v obci. 
 
Dne 2. září 2003, byla slavnostně otevřena celá zrekonstruovaná 
budova Masarykovy školy ve Staroklánovicjké ulici. Součástí 
bylo shromáždění žáků a rodičů, dekorování prvňáčků, symbolické 
přestřižení stuhy, první zvonění pana starosty Macha a prohlídka 
nových prostor. 
 
V listopadovém čísle Zpravodaje, oznamuje svoji rezignaci dosa-
vadní starosta pan Petr Mach. "Když Rada a členové zastupitelstva 
ze dvou politických stran (ČSSD a ODS) zhodnotili mé koncepce ja-
ko nedostatečné a postupy při vedení úřadu jako nestandardní a pro-
tože šlo o demonstrativně jednotné stanovisko obou politických klu-
bů, nechtěl jsem nastalou agónii prodlužovat a na funkci starosty 
jsem rezignoval". Ve stejném čísle dosavadní místostarosta pan Sle-
zák(ČSSD) vysvětluje, že pomoc kterou panu Machovi několikrát 
nabízel, tento odmítal, upozorňoval ho již po prvním plénu, že řízení 
zastupitelstva, je něco jiného, než řízení schůze zahrádkářů, dále mu 
vytýká, že neumí komunikovat s členy rady a zastupitelstva, nepodři-
zuje se rozhodnutí většiny a v neposlední řadě, že neplní úkoly ulo-
žené mu zastupitelstvem a radou MČ. Protože bylo jasné, že návrh 
na odvolání pana starosty obě politické strany odhlasují, rozhodl se 
pan Mach, že raději sám odstoupí. Byla jsem v té době také zastupi-
telkou a když na plenárním zasedání padl návrh na jeho odstoupení 
dost mě to překvapilo. Faktem asi zůstává, že ačkoliv je pan Mach 
slušným a poctivým člověkem, na tuto funkci předpokládající jasné a 
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přímé rozhodování, včetně ostřejších loktů, se nehodil. Podepsala se 
na tom i jeho dosavadní politická nezkušenost.  
 
Po rezignaci starosty pana Macha, byla dne 19. listopadu zvolena 
starostkou MČ Praha 21, paní Andrea Zikmundová, dosavadní 
místostarostka. Složení vedení obce je tedy nyní: starostka Andrea 
Zikmundová (ODS), neuvolněný zástupce starosty Jan Slezák 
(ČSSD), neuvolněný zástupce starosty Pavel Švejnoha (Sdružení 
nezávislých), radní ing. Petr Štulc (ODS) a Vladimír Saitz (ČSSD). 
Na schůzi zastupitelstva bylo oznámeno, že společnost Laxenbur-
ger s. r. o. prodala pozemek "Lípa" ve středu obce obchodnímu 
řetězci Lidl. Protože stavba této prodejny vyvolala rozporuplné reak-
ce občanů, uskutečnila  se 9. prosince 2003, veřejná schůze občanů, 
za účasti členů zastupitelstva a firmy Lidl. Konstruktivní debata zklid-
nila emoce a již probíhá územní řízení, které je plně v kompetenci 
státní správy. Společnost Lidl slíbila zafinancovat dětské hřiště, včet-
ně hracích prvků a my hledáme v současné době lokalitu, kde by se 
to dalo realizovat.  
 
Odbor státní sociální podpory na zdejším úřadě MČ, pracuje od 
roku 2001 a vyplácí dávky občanům Újezda nad Lesy, Koloděj, Klá-
novic a Běchovic. Zveřejnil výplaty, které se uskutečnily za rok 2003. 
Bylo vyplaceno 29 276 dávek v celkové výši 28.656 667,-Kč. Tyto 
náklady na státní sociální podporu hradí plně stát. 
 
1. FC Šampion Rohožník, dnes sdružuje oddíl futsalu Rohožník 
Letňany Praha, jehož "A" tým, startuje v celostátní lize futsalu a dva 
oddíly dospělých a veteránů nad 35 let v malé kopané, tzv. 
Hanspaulce. Předsedou oddílu, je pan Vojtěch Engelmann. V jejich 
družstvech startují i někteří hráči z SK a FK Újezd nad Lesy. Škoda, 
že zde nemají sportovní halu odpovídajících parametrů pro 2. ligu. A 
mužstvo musí hrát v Neratovicích a B mužstvo v Pečkách. Náklady 
na činnost, jsou tak značné. 
 
SK Újezd nad Lesy zorganizoval v sobotu 21. června 2003 celoden-
ní turnaj "RAK CUP 2003" v malé kopané, kterého se zúčastnilo 10 
mužstev (hráči 1 + 5). FK Újezd nad Lesy uspořádal ve dnech 9. - 
23. srpna, tradiční letní soustředění v chatovém táboře Jitřenka v 
Sušici, který má v pronájmu pan Jan Mann.  
 
Sportovní klub Kangsim Dojang dosáhl vynikajícího výsledku na 
Májovém poháru v Taekwondo WTF, který se konal pod záštitou 
primátora hl. města Prahy-MUDr. Pavla Béma, kde získali vynikající 
2. místo. Přestože někteří závodníci, mají ještě malé závodní zkuše-
nosti, podali výborný výkon a předvedli, že mají bojovného ducha. 
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Volejbalistky TJ Sokol Újezd nad Lesy, se zúčastnily volejbalového 
turnaje žen, PRAHA OPEN, pořádaného na antukových dvorcích TJ 
Meteor Praha dne 17. května 2003. Jedno z našich družstev, bojova-
lo o třetí místo a zároveň získalo účast na republikovém finále v Dře-
věnicích. 
 
Občanské sdružení FC Rohožník United, uspořádalo 11. října tra-
diční "Újezdský nohejbalový turnaj" amatérských trojic, který vyhráli 
"domácí" pořádající borci, pod hlavičkou FC PUB v sestavě Koucký, 
Tuček a Kroupa.  
 
Velmi dobře s,i vede Školní sportovní klub, oddíl atletiky. V sou-
časné době, má oddíl v mládežnických kategoriích 97 atletů. Účastní 
se všech významných závodů v přespolním běhu. Na Přeboru Prahy 
v atletice získali za letošní rok celkem 14 medailí a v přespolním bě-
hu 3 medaile. Ke Dni dětí, uspořádal ŠSK zábavné odpoledne pod 
názvem "Za pokladem újezdských lapků". Téměř stovka školáků byla 
rozdělena do 20 skupin, kde plnili různé úkoly a na dvanácti stanoviš-
tích získávali potřebné indicie pro nápovědu, jak získat poklad. 
 
2004 
 
K 31. 12. 2004, měl Újezd nad Lesy 7776 obyvatel. Přistěhovalo se 
335 osob a odstěhovalo 213. Narodilo se 94 dětí a zemřelo 50 obča-
nů. Bylo uzavřeno 45 sňatků a 20 manželství se rozvedlo. 
 
Bylo postaveno 72 rodinných domů a 1 bytový dům. Počasí průměr-
né, bez větších výkyvů. 
 
V tomto roce, pracuje radnice s upraveným rozpočtem v kapitole pří-
jmů ve výši 133 249,90 tisíc Kč a výdajích ve výši 130 952,90 tisíc Kč 
a z toho investiční výdaje ve výši 63 627,00 tisíc Kč. Účelová dotace 
od hl. města Prahy ve výši 4 000 tisíc Kč, byla použita na rekon-
strukci polikliniky na Rohožníku. Objekt byl zateplen, byla změně-
na fasáda, vyměněna okna a opravena střecha. Objekt pochází ze 
sedmdesátých let a byl již v hrozném stavu. 
 
 Při květnovém zápisu dětí se zjistilo, že kapacita současných mateř-
ských školek, nebude stačit pro 60 - 70 dětí. Tento problém musel 
být urychleně řešen. Úřad MČ, se dohodl s vedením školy o uvol-
nění celého patra pro školku v budově základní školy Polesná. 
Byly pouze tři měsíce na vyřízení stavebního povolení a provedení 
stavebních úprav. Kolaudace proběhla 25. srpna a za pouhé čtyři 
dny se podařilo místnosti vybavit nábytkem. Současně se na této 
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budově, měnily okna a provádělo zateplení. Radnice si byla vě-
doma skutečnosti, že v roce 2005 skončí provoz blatovské školky na 
Starokolínské, která je v nájmu v soukromé budově, a proto se snaži-
la získat finance na stavbu nové mateřské školy v Čentické ulici 
na Blatově. Pro tento rok, bylo zajištěno financování 70% celé vý-
stavby školy, bylo vydáno územní rozhodnutí a koncem roku bylo 
předáno staveniště a začala výstavba. 
 
 V srpnu se podařilo zkolaudovat celý vodovodní řad podél hlav-
ní komunikace, takže obyvatelé při komunikacích Starokolínská a 
Novosibřinská již mají pitnou městskou vodu. Nepříznivý, zůstává 
stále stav některých našich místních komunikací. Asfaltový trvalý 
povrch dostala komunikace Ochozská, až k vjezdu do Lesní čtvrti a 
komunikace Soběšínská a Valdovská, která je také financována z 
investic hl. města Prahy. Na opravu ulic formou prolévaného 
recyklátu, uvolnila radnice 4 000 tisíc Kč a byly tak opraveny ulice, 
Bečvářská, Budčická, Načešická, Nesměřická, Barchovická, Ne-
specká, Čekanovská, Poličanská, Brzická a Vranská. Podařilo se 
zahájit přístavbu budovy Úřadu MČ, pro potřeby nového archivu, kte-
rý nahradí dosavadní nevyhovující prostory pro uložení archiválií. 
Radnice také získala 6 000 tisíc Kč na kompletní rekonstrukci 
obou rybníků, chovného na Staroújezdské a sportovního na Blato-
vě, které nebyly upravovány již čtyřicet let. Do konce roku, byly ryb-
níky vypuštěny, staveniště byly předány a stavba zahájena. Kromě 
odbahnění bude provedena i oprava přivaděčů vody, opravy a zpev-
nění hrází. 
 
Když v loňském roce vstoupila Česká republika na základě referen-
da, do Evropské unie, řeklo tehdy své ANO téměř 78 % hlasujících 
občanů. Letos v červnu jsme se dočkali prvních voleb nových 
českých europoslanců. V naší obci zvítězili kandidáti ODS, na dru-
hém místě KSČM a třetí bylo Sdružení nezávislých kandidátů. 
 
Vedení Masarykovy základní školy, uvolnilo jednu místnost v přízemí 
nové budovy v Polesné, pro potřeby Újezdského muzea. V den výro-
čí založení první republiky dne 28. října 2004, bylo slavnostně ote-
vřeno první Újezdské muzeum, výstavou fotografií "Jak se v 
Újezdě stavělo do začátku 21. století". Kurátorem muzea byl jmeno-
ván pan R. Vambera a předsedou muzejní rady pan PhDr. M. 
Schmidt. 
 
Sdružení důchodců ani letos nezahálelo. Některé z jeho letošních 
akcí. V únoru návštěva divadelního představení "Lakomec" v Národ-
ním divadle, v březnu divadlo Broodway a hra "Rebelové. V březnu 
opera "Dáma s kaméliemi" ve Státní opeře a zájezd do Polska. V 
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květnu to byl zájezd k Máchovu jezeru, Jablonné v Podještědí s vý-
stavou skla a hrad Lemberk. V červenci, navštívili Pražský hrad a 
uskutečnili zájezd do Liberce na výstavu fuchsií a Jablonce s výrob-
nou bižuterie. V říjnu to byl již tradiční zájezd do Polska a zájezd do 
Vamberka s výrobnou krajek a Dvora Králové nad Labem s výrobnou 
vánočních ozdob. V prosinci navštívili vystoupení známého kouzelní-
ka Kožíška v Líbeznici.  
 
Redakční rada Újezdského Zpravodaje, je v březnu 2004 doplněna o 
pana J Mužáka a ing. T. Vaníčka. 
 
Český zahrádkářský svaz, byl aktivní i letos. V lednu navštívili Vý-
stavu v Lysé nad Labem. V únoru uspořádali zájezd do Svatého Ja-
na pod Skalou, do Průhonic a Nižborských skláren. V květnu to byl 
zájezd do Mariánských Lázní, Chebu a Františkových Lázní. V červ-
nu je přivítaly Semily, Trutnov a zámek Kuks. V srpnu byli v Žatci, ve 
skanzenu v Březně a v Lenešickém bambusovém zahradnictví. V 
říjnu se uskutečnil zájezd na zámek Sychrov a do zoologické a bota-
nické zahrady v Liberci. V listopadu se podívali do zahradnické škol-
ky Montano v Přerově nad Labem. 
 
Kurzovní činnost v obci, je nadále velmi bohatá. V současné době 
se vyučuje hra na flétnu, kytaru, klavír a klávesy. Celkem, navštěvuje 
kurzy 95 žáků. Výuka probíhá v budově knihovny v Lomecké ulici, 
vždy v odpoledních hodinách. Výuku zajišťují zkušení lektoři i bývalí 
profesoři konzervatoře, kteří se žákům maximálně věnují. Dvakrát 
během školního roku absolvují žáci samostatné vystoupení, kde 
představují svůj pokrok ve výuce a zároveň, se učí zbavovat trémy. 
 
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) uspořádal 9. května, spolu s 
ČČK  setkání důchodkyň u příležitosti Svátku matek. Téměř sto 
účastnic bylo nadmíru spokojeno s kulturním programem, tombolou i 
občerstvením. Hned 13. května se uskutečnilo "vítání nových ob-
čánků". Musela se uskutečnit celkem tři kola, po deseti dětech. 
Všechny občánky i s rodiči, doprovodil kulturní program s písničkami, 
básničkami a tanečky, který předvedly děti z MŠ 1, pod vedením pa-
ní učitelky Kuprové. Za SPOZ předala paní Zajacová maminkám kvě-
tiny a dětem drobné hračky. Přivítali jsme i dvojčátka - holčičky paní 
Lucky Dlabačové. 
 
Velkoryse oslavila Masarykova základní škola 70. výročí svého 
založení v roce 1934. Předzvěstí oslav byl již únorový Maškarní 
karneval ve škole, kterým vyvrcholilo několik týdnů příprav a výroby 
masek i škrabošek dětí 1. stupně ZŠ. Princezny, víly, vodníci, rytíři, 
zvířátka a indiáni tančili, zpívali, soutěžili a bavili se. Vlastní oslava 
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výročí, se uskutečnila v pátek 1. a v sobotu 2. října s bohatým pro-
gramem. Po zahájení v divadelním sále se zde uskutečnila akademie 
žáků školy a současně byla ve škole otevřena prodejní výstava upo-
mínkových předmětů. V sobotu, uvítal soubor Špalíček čestné hosty, 
včetně bývalých a současných pracovníků školy, kteří se pak zúčast-
nili slavnostního oběda. Odpoledne to již pokračovalo, jako na běží-
cím páse. Opět slavnostní akademie, pedagogická přednáška pro 
veřejnost o nových trendech ve školství, vystoupení taneční skupiny 
GRIP, ukázky Taekwonda, zábavné odpoledne pro  děti a dospělé, 
zeměpisná přednáška s videoprojekcí a navečer i diskotéka pro tee-
nagery. 
 
Občanské sdružení "Maminy z újezdské roviny", bylo hlavním 
pořadatelem letošního "Pálení čarodějnic", spolu s MČ Praha 21, 
která byla hlavním finančním garantem. Akce se stoprocentně vydaři-
la, počasí přálo a účast čarodějnic a čarodějů (asi 150) i jejich rodičů 
byla vysoká. Podle chuti si každý mohl vybrat z bohatého občerstve-
ní a nejmenší děti, se mohly svézt na kolotoči. Největší úspěch měla 
akce "krmení rodičů jogurtem", po které se někteří rodiče museli jít 
umýt a převléknout. Všechny pak velmi pobavilo čarodějnické diva-
delní vystoupení pod vedením paní učitelky Olgy Matějkové.   
 
Újezdský oddíl Kangsim Dojang opět bodoval, když v celorepubli-
kové turnaji Cobra Cup v Taekwondo WTF, konaném 7. 2. 2013 v 
Praze celkově zvítězil a má nyní na celý rok v držení obrovský pu-
tovní pohár. Druhé místo v soutěži týmů, získal Pelhřimov a třetí 
skončily České Budějovice. Další úspěch zaznamenali naši sportov-
ci, když na "Májovém poháru" v Praze získali 5 zlatých medailí. 
 
Na halovém přeboru Prahy v atletice, konaném ve Strahovské hale 
ve dnech 7. a 8. února 2013, slavil velký úspěch Školní sportovní 
klub (ŠSK), když naše dorostenky, získaly dvě první místa v běhu na 
400 a 800 metrů, žáci dvě první místa v běhu na 1500 a 3000 metrů 
a žákyně dvě druhá  místa, ve skoku vysokém a v běhu na 150 met-
rů.     
 
V letošním roce, oslavil SK Újezd nad Lesy 80. výročí od svého 
založení 2. července 1924. A prakticky téměř na den došlo i k 
historické události v újezdském fotbale, když 1. 7. 2004, se spo-
jily oba fotbalové kluby SK Újezd nad Lesy a FK Újezd nad Lesy, 
pod hlavičkou FK Újezd nad Lesy. Toto řešení, na první pohled 
logické a přirozené, kvůli zásadním rozporům z minulosti, vytvářelo 
předpoklad komplikovaných jednání. Překvapivě však řešení nebylo 
komplikované na úrovni obou klubů, ale mimo ně. Cílem sloučení 
bylo a je zajistit bezproblémové fungování fotbalu dospělých i mláde-
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že v Újezdě nad lesy. Jednání o sloučení klubů získalo rychle podpo-
ru nejen v kruhu funkcionářů obou klubů, ale prakticky i u všech příz-
nivců újezdského fotbalu. Výkonný výbor FK Újezd nad Lesy byl zvo-
len ve složení: předseda Miroslav Bareš, místopředseda Martin Mo-
ra, sekretář Evžen Pospíšil, pokladník Petr Vejr a tři členové výboru. 
 
Místní organizace Českého rybářského svazu, byla pověřena od-
borem rybolovné techniky při Radě Českého rybářského svazu orga-
nizací tří závodů v rybolovné technice. I. liga mládeže se uskutečnila 
na fotbalovém hřišti v Sibřině 1. května, II. liga České republiky na 
stejném místě 8. května a Pohár mládeže 6. září. Letní tábor rybář-
ské mládeže, se uskutečnil ve dvou termínech (26.6-10.7 a 10.7-
24.7) v Dobronicích u Bechyně. 
 
2005 
 
K 31. 12. 2005 má Újezd nad Lesy 8178 obyvatel a z toho bylo 4106 
žen. Narodilo se 85 dětí a zemřelo 45 občanů. Bylo uzavřeno 48 
sňatků a 24 manželství se rozvedlo. Přistěhovalo se 633 občanů a 
vystěhovalo se 271. V tomto roce, bylo postaveno 32 rodinných do-
mů a 3 bytové domy.  
 
Počasí během roku průměrné, pouze koncem července byly teploty 
více než tropické (29.7. + 38,3°C). 
 
Upravený rozpočet pro tento rok, činil v příjmech 90 658,94 tisíc Kč a 
ve výdajích 96 502,34 tisíc Kč a z toho na investice 40 793,07 tisíc 
Kč. Z investičních akcí skončila komplexní rekonstrukce obou 
našich rybníků, započatá koncem loňského roku. Udělalo se tak, 
kus dobré práce pro zlepšení životního prostředí, protože u obou 
rybníků byla v rámci dotace vytvořena parková úprava, sloužící jako 
místo pro odpočinek. U Blatovského rybníka vznikne ještě dětské 
hřiště s dřevěnými prvky. Podařilo se získat finanční prostředky pro 
vybavení tohoto hřiště i dalších v obci ve výši 2 miliony Kč a k roz-
místění hracích prvků dojde na jaře příštího roku. Podařilo se dát do 
pořádku téměř všechny komunikace třetí a čtvrté třídy na našem 
území. Do trvalého povrchu byly předány ulice Valdovská a Soběšín-
ská a technologií VIALIT byly opraveny ulice Ježovická, Dobrovická, 
Radimská, Nadějovská, Talmberská, Vlkanovská, Kalská, Holšic-
ká,Dobřichovická, Církvická a Oplanská. Byla provedena oprava Sta-
rokolínské ulice (dolní) v úseku mezi Novolhotskou a Nadějovskou a 
oprava výtluků v ulici Domanovické a Chabeřické. Úspěšně byla v 
červnu dokončena i stavba nové Mateřské školy v Čentické uli-
ci, kde celkové náklady byly ve výši 21 milionů Kč. Dokončena byla 
oprava polikliniky na Rohožníku, která je tak dnes velmi pěkným 
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zdravotnickým zařízením. Prioritou radnice zůstává výstavba kanali-
zace na hlavní komunikaci Starokolínská, Novosibřinská, ale bohu-
žel, finance stále nejsou.  
 
V lednu 2005 je jmenována výkonnou redaktorkou Újezdského 
Zpravodaje slečna Martina Nejtková. Od únorového čísla dostává 
Zpravodaj novou úpravu i záhlaví a tiskne se na lehčím papíře. V 
březnu, je jmenován šéfredaktorem ing. Tomáš Vaníček a do re-
dakční rady je kooptován, pan ing. M. Jantsch. V říjnovém Zpravodaji 
vychází přehled dvanácti hospod, restaurací a penzionů v Újezdě 
nad Lesy, včetně jejich charakteristik a otvírací doby 
 
Na základě vyhlášky platné od 1. ledna 2005, je zavedeno povinné 
čipování psů. Každý chovatel psa na území hl. města Prahy, je po-
vinen nechat psa, který je starší tří měsíců, trvale označit mikroči-
pem, nebo tetováním. Označení psů, se provádí na náklady jejich 
chovatelů. Chovatel, který označí psa mikročipem a do 30 dnů se 
přihlásí do evidence chovatelů, vedené Magistrátem, má nárok na 
úlevu od poplatku za psa po dobu dvou let, maximálně do výše 350 
Kč ročně. 
 
Městská část Praha 21, vyhlásila pro letošní rok podporu granto-
vých projektů v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti. Cel-
kem, bylo z rozpočtu MČ vyčleněno 300.000 Kč. Granty byla přiděle-
ny takto: Šampion Rohožník 15.000 Kč, Maminy z Újezdské roviny 
35.000 Kč, Školní sportovní klub 40.000 Kč, Český rybářský svaz 
30.000 Kč,. Sdružení důchodců Újezd nad Lesy 15.000 Kč, Český 
zahrádkářský svaz 20.000 Kč, Svaz postižených civilizačními choro-
bami 30.000 Kč, JUNÁK "Douglaska" 30.000 Kč, SK Kangsim Do-
jang-Taekwondo, 15.000 Kč, FK Újezd nad Lesy 40.000 Kč, Základní 
kynologická organizace 10.000 Kč, D-Club 10.000 Kč a Balet Ara-
beska 10.000 Kč.  
 
1. mateřská škola Starokolínská 132, ukončila dne 30. 6. 2005 
svoji činnost. Rozloučení s dětmi i jejich rodiči proběhlo s divadel-
ním představením a pasováním předškoláků na školáky. Rozloučení 
se neobešlo bez slziček i nostalgických vzpomínek. Všechny děti 
dostaly tričko s logem 1. MŠ Starokolínská 132.  Nová mateřská 
škola na Blatově v Čentické ulici 2222, zahájila slavnostně pro-
voz dne 1. září 2005, za účasti paní starostky Andrey Vlásenkové a 
dalších hostů a rodičů. Všichni, byli nadšeni velkými prostory a mo-
derním vybavením. Staronovou ředitelkou je paní Jana Cenkrová a 
mateřská škola převzala původní název školy na Starokolínské, tedy 
1. mateřská škola.  
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V letošním roce měla Místní knihovna, 1556 registrovaných čtenářů, 
kteří si vypůjčili 35817 knih. Dospělí čtenáři, si vypůjčili 2217 svazků 
naučné literatury a 24678 svazků beletrie. Děti, si vypůjčily 836 svaz-
ků naučné literatury a 7449 svazků beletrie. V březnu byl v knihov-
ně zprovozněn bezplatný přístup do celosvětové sítě Internet. 
Zatím jsou k dispozici 2 počítače, ale uvažuje se o jejich zvýšení na 
5. Přístup je umožněn všem občanům Újezdu nad Lesy. Zároveň tak 
mají přístup na webové stránky naší MČ,  které letos slaví tříleté vý-
ročí od jejich instalace v roce 2002.  
 
Masarykovu základní školu navštěvuje letos 635 dětí, o které se 
stará celkem 34 pedagogických pracovníků. Děti jsou rozděleny do 
28 tříd. První stupeň spolu se školní družinou je umístěn v budově 
Staroklánovická (v parku) a druhý stupeň v budově Polesná. Budovu 
v Polesné ještě sdílí spolu se ZŠ také mateřská škola "Sluníčko". Do 
školního areálu patří v každé budově ještě školní jídelna a tělocvična. 
Školní jídelny vaří přes 500 žákovských obědů a přes 100 obědů pro 
dvě mateřské školy. Ve výuce jazyků je největší zájem o angličti-
nu, kde má škola k dispozici 40 % aprobovaných pedagogů, což je 
ve srovnání s jinými školami velmi slušné číslo. Bohužel ostatní jazy-
ky, jako němčina , nebo francouzština jsou na okraji zájmu dětí i ro-
dičů. Ve vybavení počítači, je škola na pražském průměru a má trva-
lé internetové připojení, které mohou děti i učitelé používat nejen 
při výuce, ale i o přestávkách. Žáci mohou navštěvovat zájmové 
kroužky, kterých je v tomto roce více než 20. Kromě pravidelných 
třídních schůzek, mohou rodiče získávat i další informace na webo-
vých stránkách školy www.zspolesna.cz. Každý pedagog má založe-
nou svoji mailovou adresu, kde s ním rodiče mohou komunikovat. 
 
V sobotu 7. května 2005 se uskutečnila oslava 60. výročí ukon-
čení 2. světové války. Byly položeny věnce k pomníku padlých na 
hřbitově, k pomníku na Rohožníku a v parku u školy i k pamětní des-
ce Dr. Bedřicha Jenšovského, na jeho rodném domě. Vlastní zaháje-
ní oslav se uskutečnilo v 10.00 hod. u pomníku T. G. Masaryka v 
parku u školy, kde pronesla projev paní starostka Andrea Zikmundo-
vá. V budově Masarykovy školy, byla poté otevřena výstava "Újezd 
nad Lesy a jeho občané a rodáci v boji za svobodu Československa". 
Byly zde vystaveny fotografie, dobové dokumenty, zbraně a výstroj, 
knihy a plánky včetně vitriny s modelem Pražského povstání v květnu 
1945. Velkému zájmu se těšila i válečná  uniforma pana učitele Sta-
nislava Krause, který prošel během 2. světové války od Tobruku, 
přes Francii a Německo, aby se s 5. armádou generála Pattona vrátil 
v květnu 1945, přes Cheb do vlasti. Jako vzácný host se oslav zú-
častnila i manželka pana generála, paní Krausová. Také škola při-
pravila k 60. výročí konce války dva projektové dny, kdy se žáci 
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přihlásili do různých projektových dílen, kterých bylo celkem 17, jako 
Anthropoid, Heydrichiáda, Českoslovenští letci, Literární kavárna, 
Pearl Harbour a další. V každé dílně spolupracovalo několik žáků z 
různých tříd druhého stupně, aby se naučili spolupracovat a prezen-
tovat a monitorovat výsledky své práce.  
 
Újezdské muzeum, připravilo v tomto roce řadu výstav. V březnu to 
byla výstava "Sportovní úspěchy újezdských klubů a sportovních 
organizací", uskutečněná v Masarykově základní škole v Polesné 
ulici. V deseti výstavních vitrinách, bylo k vidění mnoho pohárů, pla-
ket a diplomů, které získali újezdští sportovci. Jako součást oslav 60. 
výročí od konce 2. světové války, plánovalo muzeum vlastní expozici 
pod názvem "Újezdští občané v boji za svobodu". Bohužel se přes 
opětovné výzvy občanům, nepodařilo získat dostatek listin, fotografií, 
dopisů a hmotných památek, takže scénář výstavy, musel být redu-
kován. Přesto se výstava setkala s kladným ohlasem návštěvníků. 
Původně plánovanou výstavu o tvorbě profesionálních umělců a čin-
nosti újezdských galerií, nahradila v říjnu výstava v Újezdském mu-
zeu, pod názvem "Újezdští občané poznávají svět". Výstava měla 
dvě části. V první představil pan Mgr. Ivan Novák, umělecké fotogra-
fie ze svých cest do Indonésie, Indie, Ghany a Havajských ostrovů. 
Druhá část, představila umělecké suvenýry z celého světa, ze sou-
kromých sbírek.  
 
FK Újezd nad Lesy, oslavil letos postup A-mužstva do I.A. třídy. Lze 
předpokládat, že současné slušné návštěvy (cca 250 diváků), se ješ-
tě zvýší. Klub má dlouhodobě v pronájmu za symbolické nájemné 
obě hřiště, které jsou v majetku MČ. Spojení obou klubů, pod hlavič-
kou FK Újezd nad Lesy, realizované v loňském roce, se ukázalo jako 
velmi prospěšné, i pro jednání se sponzory. Český rybářský svaz, 
kromě své běžné činnosti, uspořádal dva letní tábory pro rybářskou 
mládež. První tábor ve dvou turnusech proběhl v červenci ve Zruči 
nad Sázavou a druhý v srpnu ve Smetanově Lhotě. V květnu usku-
tečnilo občanské sdružení FC Rohožník United, již 11.ročník nohej-
balového turnaje trojic, na hřišti v Hulické ulici. Velmi dobrých úspě-
chů dosahuje stále Kangsim Dojang a oddíl taekwondo.  V březnu 
se konal v pražské Folimance prestižní turnaj Cobra Cup 2005, za 
účasti týmů z Česka, Polska, Maďarska a Litvy a našim závodníkům 
se podařilo obhájit pohár, získaný již v loňském roce. V dubnu se 
naši závodníci zúčastnili turnaje v německém Stuttgartu, kde byli 
součástí českého týmu, složeného ještě ze závodníků Humpolce a 
Ostravy. Český tým získal prvenství před dvacítkou německých týmů 
i před týmem Bosny a Hercegoviny, a to především zásluhou "Úje-
zďáků", kteří získali 7 zlatých a jednu stříbrnou medaili. V říjnu, se 
zúčastnili mezinárodního turnaje "Adidas Cup 2005"v Německu, za 
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účasti 84 týmů ze třiceti zemí, kde získali jednu zlatou a dvě bronzo-
vé medaile. 
 
Zahrádkáři, letos v dubnu navštívili hrad Valečov a Valdštejn, lázně 
Sedmihorky, hrad Trosky a zámek Humprecht. V květnu to byl zájezd 
do Českého Krumlova a kláštera Zlatá Koruna. V červnu, se podívali 
do Vranova nad Dyjí, Čížova a na hrad Bítov. V září to byl klášter v 
Plasích, Manětín a zámek Chýše. V říjnu zavítali na Vysočinu, kde 
navštívili Poličku, Krucemburk a zámek v Nových Hradech. Tradiční 
výstavu výpěstků svých členů uspořádali zahrádkáři od 6. do 9. října 
a členka zahrádkářů Lucie Dlabačová připravila dvě prodejní výstavy 
s aranžováním suchých květin, v říjnu a v listopadu. 
 
Aktivita Sdružení důchodců neochabuje. Zde je přehled letošních 
akcí.  V lednu "Ples důchodců" v Úvalech, v únoru návštěva předsta-
vení "Hron a jeho hvězdy" v Bránickém divadle, v březnu představení 
La Traviata ve Státní opeře, v dubnu koncert Lucie Bílé "Láska je 
láska" v divadle Ta Fantastika a noční projížďka lodí po Vltavě. V 
květnu to byl zájezd do Hořic s návštěvou výrobny hořických trubi-
ček, Miletín, Křinec a Chleby, v červnu návštěva Mělníka, výstup na 
Říp, Litoměřice a zámek Ploskovice, v červnu se podívali do Prahy, 
Vrtbovská zahrada, kostel Panny Marie Vítězné a Pražské Jezulátko, 
Smíchovský pivovar, v září navštívili Ještěd, lázně Libverda, Frýdlant 
a Raspenavu, v říjnu to byla exkurze do výrobny vánočních ozdob v 
Jablonci nad Nisou a divadelní představení hry Pygmalion ve Sta-
vovském divadle, v listopadu návštěva Festivalu společenských tan-
ců v Ústí nad Labem a na závěr roku, 17. 12. to bylo představení 
baletu "Louskáček" v Národním divadle.    
 
Občanské sdružení "Maminy z újezdské roviny", spolu s několika 
stálými příznivci, odvádí veliký kus práce, když stále zvelebuje dět-
ské hřiště v Hulické ulici, bývalý "psí plácek". Letos se uskutečnily 
dvě brigády, jarní a podzimní, kdy se vyhrabávalo listí, sekala se trá-
va, natíraly se herní prvky, doplňovala se antuka a válcovalo se hřiš-
tě a další nutné práce. Byla instalována informační tabule, kde je vy-
věšen"Herní řád dětského hřiště" s pravidly, které je nutno dodržovat 
při pobytu na hřišti. Údržba hřiště je zajišťována z grantu Úřadu MČ, 
ze vstupného na akce sdružení a především svépomocí. Sdružení 
letos také uspořádalo Dětský karneval a Mikulášskou nadílku a bylo 
spolu s Úřadem MČ, hlavním organizátorem letošních tradičních 
"Čarodějnic", které se konaly 28. dubna. Bohatý program, rej ma-
sek, soutěž čarodějnic, hudba, dětské divadlo, občerstvení a zapále-
ní ohně se symbolickou čarodějnicí, kterou vyrobily děti ze školní 
družiny Masarykovy školy, nadchlo více než 200 účastníků. 
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Sbor pro občanské záležitosti, společně s ČČK uspořádali dne 8. 
května, slavnostní oslavu Dne matek s kulturním programem, boha-
tou tombolou a tradičním pohoštěním. Hlavním hostem byla herečka 
a výtvarnice paní Iva Hüttnerová, jejíž poutavé vyprávění odměnili 
účastníci potleskem. 
 
Od 1. 1. 2005 je zrušen Svaz tělesně postižených (STP) a jeho čle-
nové jsou sloučeni se stávající organizací Svazu postižených civili-
začními chorobami (SPCCH). Organizace má nyní 206 členů. V 
letošním roce zajišťovala 1x týdně cvičení pro kardiaky s prvky jógy, 
jarní a podzimní vycházky do okolí Újezdu nad Lesy, 2 rekondiční 
pobyty (Kouty u Ledče n/S a Malá Skála u Turnova) s účastí 60 čle-
nů, 9 x návštěvu představení pražských divadel a 6 přednášek, nebo 
besed, se zajímavými odborníky. 
 
Koncem roku se zaregistrovalo nové občanské sdružení STROM. 
Zkratka představuje Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrášlování Městské 
části Praha 21-Újezd nad Lesy. 
 
2006 
 
K 31. 12. 2006 měl Újezd nad Lesy 8478 obyvatel. Přistěhovalo se 
757 občanů a odstěhovalo se 497 občanů. Narodilo se 110 dětí a 
zemřelo 70 občanů. Bylo uzavřeno 45 sňatků a 29 manželství bylo 
rozvedeno. Bylo postaveno 47 rodinných domů. Počasí, bylo v tomto 
roce extrémní. Již v lednu přišlo období silných mrazů (až - 26° C) a 
k silným mrazům se v únoru přidaly i přívaly sněhu. Koncem března 
pak přišlo silné oteplení, kdy teploty dosahovaly 20° C. V létě, se ob-
jevily extrémní teploty a v červenci bylo dokonce 18  tropických dní, 
kdy teplota přesahovala 32° C. Mimořádně teplý byl i konec roku a 
sníh se neobjevil ani na horách. 
 
V letošním roce hospodařila radnice s upraveným rozpočtem v pří-
jmech ve výši 85 836,16 tisíc Kč a ve výdajích 89 140,47 tisíc Kč, z 
čehož výdaje na investice činily 34 309,01 tisíc Kč. Podařilo se upra-
vit Chabeřickou ulici a rekonstruovat komunikaci Čenovická. U pro-
dejny Lidl byla postavena trafika a veřejné záchodky. V mateřské 
škole Rohožník bylo provedeno zateplení a opravena fasáda. Byla 
rekonstruována plochá střecha Masarykovy základní školy v Polesné 
ulici. Byla provedena úprava přístupového chodníku do budovy Míst-
ní knihovny v Lomecké ulici. V mateřské škole Sedmikráska byly re-
konstruovány umývárny a WC.  
 
Konečně se podařilo radnici odkoupit pozemek "Jámy Karel". 
Vize paní starostky na využití tohoto pozemku, které představila v 
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pátém čísle Újezdského Zpravodaje, jsou velkolepé. Uvedla, že fi-
nance na výstavbu polyfunkčního domu ( až 70 milionů Kč ), který 
by měl na tomto pozemku stát, jsou již magistrátem přislíbeny. Měl 
by zde být společenský sál pro plesy, koncerty a společenské akce, 
měla by se do objektu přestěhovat pošta, bude zde lékárna, muze-
um, restaurace a klubovna pro zájmové činnosti. V podzemí budovy 
bude vybudováno parkoviště. Projekt určitě velkolepý a potřebný. Jak 
to všechno dopadlo? Pokud projekt hodnotím dnes (r.2013), musím 
konstatovat, že byl poněkud megalomanský a hlavně nepraktický. 
Podzemní garáže, které spolkly velkou část nákladů, se prakticky 
nevyužívají, společenský sál je pro plesy malý, restaurace v I. po-
schodí odrazuje potenciální zákazníky a tak se velmi obtížně hledají 
nájemci, kteří se často střídají a restaurace je třeba i půl roku uza-
vřena. Z administrativních i technických důvodů se nepodařilo pře-
stěhovat poštu, ani otevřít lékárnu. Jediným realizovaným plánem 
bylo zřízení muzea a neplánovaně pak přestěhování Místní knihovny 
z havarijní budovy v Lomecké do krásných prostor ve středu obce. 
Polyfunkční dům, jak je dnes nazýván, nesplnil bohužel tehdejší oče-
kávání paní starostky. 
 
I pro letošní rok vyčlenila Městská část Praha 21 na podporu gran-
tových projektů v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti částku 
ve výši 300.000,- Kč, která byla rozdělena takto: Maminy z újezdské 
roviny 30.000,- Kč, Školní sportovní klub 30.000,- Kč, Český rybářský 
svaz 25.000,- Kč, Sdružení důchodců 20.000,- Kč, Český zahrádkář-
ský svaz 25.000,- Kč, SPCCH 20.000,- Kč, Junák "Douglaska" 
20.000,. Kč, SK Kangsim Dojang-Taekwondo 20.000,- Kč, FK Újezd 
nad Lesy 30.000,- Kč, Základní kynologická organizace 15.000,- Kč, 
Balet-Koncert 15.000,- Kč, FC Rohožník United 10.000,- Kč, TJ So-
kol Újezd nad Lesy 35.000,- Kč, Baby centrum v zahradě 5.000,- Kč. 
 
Ve třetím čísle Zpravodaje je zveřejněn seznam šestnácti spolků a 
občanských sdružení, které  působí v MČ Praha 21-Újezd nad Lesy, 
včetně kontaktů na jejich vedení a seznam patnácti praktických i 
odborných lékařů, spolu s kontakty a ordinační dobou.   
 
"Maminy z újezdské roviny", díky podpoře MČ Praha 21, nainsta-
lovaly na dětském hřišti nové herní prvky, dvě pružinové houpačky, 
kolotoč, prohazovadlo a basketbalový koš.  V únoru, se uskutečnil 
Maškarní rej v restauraci Na Blatově, za účasti kejklíře. Spolu s MČ 
Praha 21 organizovaly "Maminy" tradiční "Rej čarodějnic", tentokrát 
již ve čtvrtek 27. dubna 2006. Na programu, byl rej masek, soutěž o 
nejlepší masku a výtvarná soutěž, divadelní vystoupení, hudba a ta-
nec a nechybělo ani občerstvení. Čarodějnice, čarodějové i jejich 
doprovod, byli nadmíru spokojeni. Vyvrcholením bylo upálení čaro-



List 46 z 80 

 

dějnice, kterou již tradičně vyrobily děti ze školní družiny, paní vy-
chovatelky Olgy Matějkové.  
 
Český rybářský svaz Újezd nad Lesy má 317 registrovaných čle-
nů, z toho 40 dětí. Bohužel zájem mládeže je malý, protože nabídka 
dalších aktivit, je dnes veliká. Chloubou oddílu je kroužek rybolovné 
techniky, jehož členové pravidelně sbírají medaile na republikovém 
mistrovství i na mezinárodních závodech. Zahrádkáři, mají letos re-
gistrováno 150 členů. Členskou základnu tvoří z 90 % občané v dů-
chodovém věku. Své sídlo, mají zahrádkáři na Staroújezdské ulici 
495 v "Areálu snů". Budovu zakoupila Jednota zahrádkářská již v 
roce 1966, ale po složitých peripetiích ji definitivně dostali do vlast-
nictví až v roce 1997. Zahrádkáři, uspořádali letos 4 výstavy, tema-
ticky zaměřené (velikonoční, podzimní, dušičková a vánoční). Bohatá 
je i kulturně poznávací činnost. V květnu navštívili Moravu, Lednici, 
Valtice a Mikulov. V červnu to byla Šumava, hora Špičák, Čertovo 
jezero, Železná Ruda a Sušice. V srpnu lázně Mšené, Budyně nad 
Ohří, Roudnice nad Labem,  hora Říp a Mělník. V září pak návštěva 
Tušimic, Nechranické nádrže, Klášterce nad Ohří a Jáchymova. V 
říjnu, navštívili přehradu Želivka, Lipnici nad Sázavou, Havlíčkův 
Brod a zahradnictví firmy Starkl.  
 
Sdružení důchodců připravilo i v tomto roce bohatý program pro 
své členy i příznivce. V lednu to byl již tradiční ples seniorů v Úvalech 
V únoru návštěva divadla Kolovrat a hry "Na ústupu", v dubnu ná-
vštěva "Večera se Zdeňkem Troškou" v Českém Brodě a divadelní 
představení "Evžen Oněgin" v Národním divadle. V květnu to byl zá-
jezd do Vídně, se třemi mikrobusy. V červnu, navštívili Hořovice, 
Rokycany, vodní hamr v Dobřívi a Koloveč s muzeem keramiky. V 
červenci, se uskutečnil zájezd do Hradce Králové a účast na slavnos-
ti k výročí bitvy u Hradce. V srpnu, se podívali do muzea Karla Gotta 
v Jevanech a v Úvalech, obdivovali umění knihvazače p. Krupky. Z 
Úval, se přesunuli do letohrádku Královny Anny, kde byla výstava 
židlí několika století, včetně současných a zájezd ukončili prohlídkou 
Ekotechnického muzea v Bubenči. V říjnu to byl zájezd do Kamenic-
kého Šenova s návštěvou firmy Precioza, vyrábějící křišťálové lustry, 
dále viděli známé "čedičové varhany" v Panské skále a sklářské mu-
zeum v Novém Boru. Zájezd ukončili návštěvou "Skalního hradu" a 
poustevny ve Sloupu. V listopadu vyjeli do Jablonce nad Nisou, kde 
viděli výrobu vánočních ozdob a korálků a na závěr navštívili biofar-
mu v Plavech. Celoroční aktivitu ukončili 26. listopadu, návštěvou 
adventního koncertu v Národním divadle v Praze. Základní organiza-
ce  
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Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH), uspořádala 
ve spolupráci s OV SPCCH Praha 9 tři rekondiční pobyty pro kardia-
ky, v Koutech, ve Svratce a v Lázních Bělohrad. Každý první čtvrtek 
v měsíci pořádají zajímavé přednášky a besedy s různou tématikou. 
Zdravotnická přednáška (MUDr. Hruška), Jak jsem se připravoval do 
kosmu (plk. Pelčák), Zdravá výživa (ing. Politzerová), Historie Újezda 
(PhDr. Schmidt), Beseda s pracovníkem botanické zahrady Na Slupi, 
Ukázka středověkých hudebních nástrojů s předvedením skladeb a 
další. V letošním roce, má SPCCH již 240 členů. S velkým zájmem 
se v letošním roce setkalo i cvičení s prvky jógy, pro kardiaky. Na-
vštívili šest představení pražských divadel a uskutečnili dva celoden-
ní zájezdy, za historií a krásou Českého krasu a Po stopách vý-
znamných Čechů. V rámci 2. ročníku Týdne s SPCCH v ČR 2006, se 
uskutečnilo 12.10.2006, setkání členů všech základních organizací s 
představiteli státní správy. Akce se konala v nově rekonstruovaném 
objektu Chvalské tvrze v MČ Praha 20 - Horní Počernice.    
 
Dne 14. října 2006 byla v Masarykově základní škole odhalena 
pamětní deska s bronzovou bustou, bývalému újezdskému uči-
telovi, brigádnímu generálovi in memoriam, panu Stanislavu 
Krausovi. Datum tohoto slavnostního aktu bylo vybráno k 10. výročí 
úmrtí pana generála Krause. Aktu se zúčastnila manželka pana ge-
nerála, paní Alena Krausová, spolu s dvěma dcerami a jejich rodi-
nami. dále spolubojovníci Stanislava Krause od Tobruku, generálma-
jor Antonín Špaček, plukovník Václav Straka a další. Z dalších vý-
znamných hostů se zúčastnili, senátor MVDr. Liška, místostarosta 
Jičína p. ing. Vitvar, zástupce Magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Černý, 
autor díla akad. sochař Hošek, starosta Běchovic ing. Santolík, sta-
rostka rodné obce pana generála, Ohavče na Jičínsku, paní Zdena 
Stránská a další hosté. 
 
Místní knihovna letos uskutečnila cekem 33 005 výpůjček. Dospělí 
čtenáři si vypůjčili 23 096 titulů beletrie a 1 756 svazků naučné litera-
tury. U dětských čtenářů to bylo 6 580 výpůjček beletrie a 694 titulů 
naučné literatury. Knižní fond má v letošním roce 14 618 svazků. 
 
Masarykova základní škola uspořádala pro žáky I. stupně, již 
třetí "Noc s Andersenem". Ve čtvrtek 30. 3. 2006 dopoledne, se 
uskutečnila beseda s paní spisovatelkou Irenou Gálovou, která dě-
tem představila svou novou knížku "Ukolébavky pro Dudka". Večer 
se děti dostavily do školy se spacími pytli, dostatkem jídla a knihami. 
Děti se zúčastnily soutěže o nejhezčí básničku na téma pohádka a 
poslechly si Večerní pohádku "O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zám-
ku". Potom postupně usínaly při čtení pohádek a hraní ukolébavek. 
Ráno pak paní kuchařky uvařily dětem čaj, ke kterému napekly paní 
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učitelky a maminky buchty a koláče. Všechny třídy pak dopoledne 
zhlédly divadelní představení "Kde přespávají pohádky". 5. dubna se 
v prostorách 1. stupně Masarykovy školy konala premiéra divadelní-
ho představení "Zpívánky". Děti 5.A, pod vedením paní učitelky Lu-
kešové, pracovaly na tomto projektu od září 2005. Děti utvořily sedm 
pracovních skupin a nastudovaly sedm národních písniček, podle 
vlastního výběru. V každé skupině si děti rozdělily práci na režii, scé-
náři, návrhu kostýmů, rekvizit a výběru hudby. S nastudováním pak 
pomohla maminka jednoho z žáků, paní Lenka Krupanská, která má 
velké zkušenosti s přípravou dětských divadelních představení. 
Vzniklo tak nádherné a originální představení, které je určeno dětem 
z mateřských škol a žákům 1. stupně ZŠ. Vychovatelky školní druži-
ny připravily 11. dubna pro děti i rodiče autobusový zájezd do před-
velikonoční Příbrami, kde si děti mohly v Hornickém domku vyzkou-
šet pletení pomlázky, pečení a malování perníků, malování vajíček a 
vyrábění květin z čerstvého proutí. Seznámily se také s velikonoční-
mi zvyky a na závěr dostaly jako odměnu, výuční listy cechů perni-
kářského, řezbářského, malířského a pekařského. Žáci šestých tříd 
se zúčastnily na přelomu dubna a května, jazykového kurzu v Anglii, 
pod vedením učitelek Libuše Najmanové a Jany Kurkové. Děti bydle-
ly v hostitelských rodinách a cestovní kancelář KRISTOF se o vše 
postarala. Konec školního roku byl velmi pestrý. Bylo to několik ex-
kurzí (Památník Lidice,  Muzeum T.G.M v Lánech, Technické muze-
um, Firma Panasonic v Plzni a Letiště Kbely), výletů (Babiččino údolí, 
Koněpruské jeskyně, Perníková chaloupka u Pardubic a výlet parní-
kem po Vltavě). Kromě toho to byla návštěva deseti divadelních 
představení, pětkrát škola v přírodě a organizace i účast v Běhu o 
pohár starosty, aneb Běh za újezdskou sovou. V září vzniká taneční 
skupina AMBRA a jejími členy jsou žáci Masarykovy základní 
školy.   
 
Mateřská škola Sedmikráska uspořádala velmi pěknou akci k veli-
konočním svátkům. Děti zasely osení, vyráběly krásné dekorace a 
naučily se velikonoční koledy. Děti se účastnily také Dne země, po-
řádaného OŽP MÚ. Děti nadšené soutěžily, zábavnou formou se se-
známily s tříděním odpadu a odnesly si milé dárky. V květnu byla 
celá MŠ v Krkonoších na škole v přírodě. Také mateřská škola Slu-
níčko měla v letošním roce spoustu aktivit. Děti se podívaly do pe-
kárny firmy Kollinger, kde byly seznámeny s výrobou pečiva, které 
také ochutnaly. V únoru děti uspořádaly maškarní karneval a zúčast-
nily se také vědomostní soutěže, nazvané VŠEZNÁLEK. V červnu se 
proměnil obyčejný les za sídlištěm Rohožník, v "Les pohádkový", kde 
jste mohli potkat Popelku, Karkulku, ježibabu, nebo kocoura v bo-
tách. Děti při procházce lesem, plnily řadu úkolů. Společné zážitky 
pak, probraly spolu s rodiči u ohně a opékaných "buřtů".  Škola se 
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také zúčastnila výtvarné soutěže "Můj strom", pořádané Českým za-
hrádkářským svazem. Pěvecké dovednosti, si děti vyzkoušely v sou-
těži DO-RE-MI. 
 
V tomto roce, ve dnech 2. - 3. června, proběhly volby do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky. Na prvním místě se 
umístila ODS, druhá ČSSD a třetí Strana zelených. V termínu 20. - 
21. října se uskutečnily komunální volby. Drtivou většinou 63,26 
%, vyhrála volby ODS, na druhém místě s 14,45 % hlasů byla ČSSD 
a třetí skončila SNK Evropští demokraté se ziskem 14.34 %. ODS 
tak získala 12 mandátů, ČSSD 2, SNK - ED 2, a KSČM 1mandát. Na 
prvním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21, došlo ke složení nové 
Rady MČ Praha 21. Starosta Andrea Vlásenková (ODS), Mís-
tostarosta MUDr. Zuzana Dastychová (ODS), místostarosta ing. 
Petr Štulc (ODS), radní ing. Vladislav Mareček (ODS) a radní ing. 
Tomáš Vaníček (SNK ED). 
 
SK Kangsim Dojang, slavil i letos mnoho úspěchů. Na prvním le-
tošním turnaji Cobra Cup, konaném 4. března v pražské hale Slavie, 
získali újezdští závodníci 2 zlaté, 5 stříbrných a jednu bronzovou 
medaili, přestože chřipka skolila hned několik klubovních opor. Vr-
cholem taekwondistické sezóny bylo otevřené mistrovství České re-
publiky v Taekwondo WTF- Czech OPEN 2006. Kromě většiny čes-
kých oddílů se účastnily i početné týmy Polska, Slovenska, Německa 
a Andory. Mistry České republiky se stali Pavel Černý a Marcela Mi-
ková. Náš oddíl získal v soutěži týmů druhé místo za týmem Polska a 
třetí místo obsadilo Slovensko. 
 
2007 
 
K 31. 12. 2007 má Újezd nad Lesy 8755 obyvatel, 4399 mužů a 4356 
žen. Přistěhovalo se 745 občanů a vystěhovalo se 505 občanů. Na-
rodilo se 111 dětí a zemřelo 74 občanů. Bylo uzavřeno 60 sňatků a 
26 manželství se rozvedlo. Bylo postaveno 48 rodinných domů a 5 
domů bytových. 
 
 Mimořádně teplý byl leden, s průměrem + 4,8° C. 21. ledna pak na-
padlo asi 20 cm sněhu. Celkově se dá letošní zima hodnotit jako tep-
lotně nadprůměrná. Letní teploty překročily tropické hodnoty v čer-
venci, kdy třeba 16. července bylo + 37° C. 
 
Letošní upravený rozpočet obce, činil v příjmech 99 990,79 tisíc Kč a 
ve výdajích částku 108 802,86 tisíc Kč, z toho investice 40 795,10 
tisíc Kč. Největší akcí tohoto roku, bylo zahájení rekonstrukce 
hlavního kanalizačního přivaděče. Stavba byla rozdělena do dvou 
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etap, které začaly současně 1. června 2007, jedna od sídliště Ro-
hožník a druhá v opačném směru, od čističky Blatov. Původní starý 
přivaděč z roku 1972, byl již ve velmi špatném technickém stavu a na 
místy obnažené výztuži se již začaly objevovat praskliny. Také kapa-
cita betonového potrubí, dávno přestala stačit. Nové sklolaminátové 
potrubí o průměru až 1,6 m, bylo položeno v délce téměř 1,5 km. 
Veškeré práce, se prováděly za plného provozu. Další významnou 
akcí, bylo vybudování multifunkčního sportoviště u základní ško-
ly, které bylo celé hrazeno z dotace, ve výši 11 milionů Kč. Stavba 
byla zahájena v lednu a slavnostní otevření, se uskutečnilo 20. října 
2007. Poté co v loňském roce obec vykoupila "jámu Karel", došlo v 
letošním roce v srpnu k zahájení výstavby polyfunkčního domu. 
Původní odhad paní starostky o financování stavby ve výši 70 milio-
nů, který uvedla v loňském roce, dostal letos reálnější podobu, ve 
výši celkových nákladů cca 110 milionů. Financování, bude z roz-
počtu ČR, z dotace od Magistrátu hl. m. Prahy a naše MČ přispěje v 
rozsahu cca 10 %. V letošním roce, byly vybudovány podzemní ga-
ráže a s dokončením celé stavby se počítá v druhé polovině roku 
2009.  
 
K 1. lednu 2007 je jmenována Muzejní rada. Předseda PhDr. Miloš 
Schmidt, tajemnice Soňa Pilná a členové rady, PhDr. Jaroslava Ji-
rásková, univ. prof. RNDr. Petr Voňka, Marie Tomaidesová, ing. Eva 
Danielová, Hana Kořínková, Rudolf Vambera a Mgr. Václava Valen-
tová. Dosavadní šéfredaktor Újezdského zpravodaje pan Tomáš Va-
níček, který byl v loňských komunálních volbách zvolen členem rady 
MČ Praha 21, opouští z tohoto důvodu pozici v redakci a na místo 
šéfredaktora je jmenována paní Klára Mandausová, která pracuje 
jako novinářka v deníku MF Dnes. 
 
Na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti bylo 
i letos vyčleněno v rámci grantového programu 300.000,- Kč, které 
byly rozděleny takto: Maminy z újezdské roviny 30.000,- Kč, Český 
rybářský svaz 25.000,- Kč, Sdružení důchodců 20.000,- Kč, Český 
zahrádkářský svaz 30.000,- Kč, SPCCH 20.000,- Kč, JUNÁK  
"Douglaska" 20.000,- Kč, SK Kangsim Dojang - Taekwondo 30.000,- 
Kč, TJ Sokol Újezd nad Lesy 25.000,- Kč, FK Újezd nad Lesy 
35.000,- Kč, Baby Centrum V zahradě 10.000,- Kč, Balet-Koncert 
25.000,- Kč, Základní kynologická organizace 15.000,- Kč a FC Ro-
hožník United 15.000,- Kč 
 
"Stěhování národů" v Masarykově škole. Pro velký nápor prvňáč-
ků, musely být otevřeny 4 první třídy a při zápisu, se hlásí nově 121 
dětí. Budova v parku, již nestačí pojmout zvyšující se počty. V sou-
časnosti, navštěvuje tuto budovu 395 žáků v 17. třídách 1. až 5. roč-
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níku. Výhledově, musí být v příštím školním roce přemístěny třídy 
pátých ročníků do budovy v Polesné ulici.  
 
Dne 25. ledna zemřel ve věku devadesáti let, pan učitel Václav 
Potůček. Na újezdské škole, působil od roku 1947 až do svého dů-
chodového věku. Byl vynikajícím učitelem matematiky, fyziky, výtvar-
né výchovy a prací na pozemku. Proslul také jako včelař, i svými 
pěstitelskými zájmy, pro které získal mnoho následovníků. 
 
První stupeň Masarykovy základní školy, uspořádal 3. dubna veliko-
noční jarmark. Každá třída, vyrobila velké množství výrobků, které 
prodávali rodiče i děti. Třídy, soutěžily v zakoupení panenek pro 
UNICEF, kde za cenu jedné panenky lze očkovat jedno dítě z rozvo-
jové země. Pro UNICEF tak škola získala 21.000,- Kč a nejvíce 
panenek, 5 kusů, zakoupila třída 2.C.  Dne 3. května, zasadily děti ze 
školní družiny Masarykovy školy další sakuru do nově vznikající aleje 
u parku. Akce proběhla ve spolupráci s MČ Praha 21 a po konzultaci 
s Odborem životního prostředí.    
 
V neděli 20. května, byl uspořádán 2. ročník lesního běhu " O po-
hár starosty" aneb "Běh za újezdskou sovou". Hlavními organizá-
tory byli Školní sportovní klub, MČ Praha 21 a "Maminy z újezdské 
roviny". Soutěžilo se celkem ve 20 kategoriích a ceny pro vítěze, za-
jistilo více než 20 sponzorů z řad místních podnikatelů. 
Taneční skupina Ambra vystoupila poprvé v novém složení v neděli 
13. května v ZŠ Polesná, u příležitosti Dne matek. Skupina má nyní 
jedenáct členů, kteří kromě tří, začali s tancem teprve v tomto škol-
ním roce. Při nácviku jim velmi pomáhají členky "dospělejší" taneční 
skupiny Grip, složené z žákyň vyšších tříd ZŠ. 
 
1. mateřská škola byla v květnu na školním výletě. Děti navštívily 
farmu v Obořišti, kde krmily hospodářská zvířata, jezdily na koních a 
prohlédly si nedalekou oboru s daňky, muflony a divočáky. V předsti-
hu pak ještě v květnu oslavily Den dětí, soutěžemi, hrami a diskoté-
kou. A proč již v květnu? Protože 1. června se děti rozdělily, Někdo 
zůstal ve školce a užíval si sluníčka a vody na zahradě a 26 dětí od-
jelo na týden do Jizerských hor. A na konci června, pak přišel den 
"D",. pasování předškoláků na školáky a společné rozloučení se 
školkou, a s divadelním představením, za účasti rodičů. MŠ Rohož-
ník slavila "Den otců". Děti si přinesly do školy spacáky, stany a 
baterky. na odpoledne i podvečer byly připraveny společné hry v se-
stavě dvojic, tatínek+ školáček. Velký gril, zajistil všem občerstvení v 
podobě   voňavých špekáčků a vepřových steaků. Pak přišlo rozlou-
čení s rodiči a děti zalezly do spacáků ve školce a větší pak do stanů 
v atriu. Ráno si rozdováděné a spokojené děti vyzvedli rodiče. 
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Po negativní zkušenosti s Divadlem pod úrovní, nechce dát MČ Pra-
ha 21 společenský sál - divadlo v Masarykově škole do pronájmu 
jedné skupině lidí a nabízí veřejnosti pronájem sálu na provozová-
ní kulturních aktivit, koncertů, divadelních produkcí, seminářů, škole-
ní a podobně a to formou jednorázových nebo dlouhodobých odpo-
ledních pronájmů. Maximálně je možné uzavřít smlouvu až na dobu 
jednoho roku. Ceny byly stanoveny takto: 250,- Kč za hodinu pro-
nájmu a za večerní vystoupení 1200,- Kč. Ceny jsou včetně poplatků 
za energie, úklid a použití audiovizuálního vybavení. 
 
V 10. čísle Újezdského zpravodaje, je uveden seznam sedmnácti 
újezdských spolků a sdružení i s kontakty na jejich vedení. Šéfredak-
torka Klára Mandausová, zveřejňuje v tomto čísle také rozsáhlý roz-
hovor s knihovnicí Místní knihovny, paní Marií Tomaidesovou, 
která v knihovně pracuje již více než třicet let. Jen pro srovnání, v 
době nástupu paní Tomaidesové do knihovny, měla knihovna 8625 
svazků a v letošním roce to bylo již téměř 16 000 knih. Od letošního 
roku, je již kompletně zpracován knižní fond počítačově, takže nyní 
mají čtenáři kromě klasického lístkového katalogu, přístup i k elek-
tronickému, kde si knihu mohou vyhledat. Pro příští rok požádá kni-
hovnice o grant Ministerstva kultury, pro nákup elektronického vý-
půjčního protokolu, čtečky čárových kódů, výrobu nových průkazů a 
zpřístupnění našeho katalogu na internetu.   
 
V letošním roce byla uvolněna částka 400.000,- Kč na revitalizaci 
hřbitova, včetně nové zeleně. Byly pokáceny staré a nemocné stro-
my a nahrazeny novými. V přístupové aleji, to jsou jasany a javory, 
za pomníkem padlých to budou zeravy a na západní straně alej no-
vých listnáčů.  Na východní straně, byla rozšířena část urnových 
hrobů. 
 
Během léta začala v prostoru vedle Penny Marketu výstavba nové-
ho "Centra Blatov", jak ho pojmenoval pan Eduard Šťastný z firmy 
Stapech, která centrum staví. Mělo by to být centrum bytů,obchodů, 
ordinací a služeb. Předpokládaný konec výstavby, je na podzim 
příštího roku. 
 
Z cenového průzkumu nákupu provedeného redakcí Újezdského 
zpravodaje v našich supermarketech Lidl, Albert a Penny Market, 
vyšel vítězně Penny Market. Stejný nákup zde stál 361,- Kč, u Lidlu 
371,- Kč a u Alberta 403,- Kč. 
 
Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 21, oslovil v dubnu 
občany s nabídkou odvozu bioodpadu. Pokud bude dostatečný 
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počet zájemců ( minimálně 300 ), mohla by služba začít fungovat 
ještě letos. Odvoz budou zajišťovat Pražské služby a přihlášku bude 
možné uzavřít přímo na Odboru životního prostředí ÚMČ. 
 
Taekwondistky újezdského klubu Kangsim Dojang, získaly na tur-
naji série A ve švédském Trelleborgu dvě bronzové medaile. Dalšího 
úspěchu dosáhli naši závodníci dne 10. listopadu 2007, kdy se konal 
čtvrtý turnaj Národní Taekwondo ligy - Prague Open 2007. Zde zís-
kali celkem 13 zlatých medailí a v soutěži týmů, se umístili na prvním 
místě. Úspěšní, byli i v Německu na Adidas Cupu 2007, kde získali 
tři první místa a dvě druhá a třetí místa. 
 
V pondělí 30. dubna se uskutečnil tradiční Rej čarodějnic, tentokrát 
na "Psím plácku", mezi ulicemi Hulická a Sulovická, protože v pů-
vodním prostranství u školy probíhá výstavba multifunkčního hřiště. 
Pořadatelem byla opět MČ Praha 21, ve spolupráci s občanským 
sdružením Maminy z újezdské roviny, které zorganizovalo v před-
stihu, 21. dubna brigádu na jarní úklid "Psího plácku". Bohatý pro-
gram byl zahájen přehlídkou masek čarodějnic a čarodějů, v rytmu 
taneční hudby. Byly vyhlášeny soutěže o nejhezčí masku,  výtvarná 
soutěž a soutěž v hodu koštětem. Malé i velké návštěvníky zaujalo 
divadelní představení kouzelníka Grina a jeho pomocníka Maxipsa 
Fíka. Na závěr, byla upálena čarodějnice vyrobena dětmi školní dru-
žiny a opékaly se buřty. Výherci soutěží, byli odměněni věcnými ce-
nami. 
 
V Místním muzeu se uskutečnila 31. května, prezentace vítězných 
prací žáků Masarykovy školy, 1. ročníku literární soutěže dětí od 6 
do 15 let. Soutěžilo se třech věkových kategoriích v próze a poezii. 
Při slavnostním předávání cen, vystoupily i děti z hudebních kurzů při 
Místní knihovně. Další slavnostní vernisáž se v muzeu uskutečnila v 
sobotu 30. října 2007. Tentokrát byla na výstavě předvedena tvorba 
dětí, kterou zaslaly do soutěže "Dětská tvorba ve volném čase". 
Potěšitelná byla i skutečnost, že soutěž připravily a výstavu instalo-
valy paní učitelky Masarykovy školy, spolu s občanským sdružením 
Maminy z újezdské roviny. Vítězové převzali z rukou paní starostky 
diplomy a knižní poukázky.  
 
Újezdské sdružení STROM, uspořádalo 12. května již 2. ročník 
úklidu lesa. Tentokrát přišlo na brigádu 28 dospělých a 17 dětí. Pyt-
le na odpad a jeho odvoz zajistily pracovnice Odboru životního pro-
středí a dopravy MČ Praha 21. Podařilo se vyčistit část lesa mezi 
ulicemi Staroklánovická a Polesná a prostor kolem restaurace Smolík 
a nástupiště železniční zastávky. Kromě běžně nacházených PVC 
lahví a papírových obalů, byla sebráno i 30 pneumatik a dokonce i 
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jedno kanape. Nesvědčí to o dobrém vztahu našich občanů k příro-
dě, které bychom si měli vážit. Další záslužnou činností STROMu, 
bylo instalování sedmi krásných dřevěných lavic v blatovském 
lese. U každé lavičky je i odpadkový koš. Také vyvážení odpadků z 
košů, budou zajišťovat členové STROMu. Poděkování patří také pa-
nu ing. Žárovi z Lesů České republiky a panu Mimrovi, který již něko-
lik let uklízí a štěrkem zpevňuje nejfrekventovanější lesní pěšiny.   
 
Sdružení důchodců, bylo i v letošním roce aktivní. Z jejich akcí vybí-
rám: leden-natáčení pořadu Karla Šípa "Všechnopárty" v Semaforu, 
únor-návštěva představení Čert a Káča v Národním divadle a potom 
společný oběd v restauraci "U Vejvodů", březen-představení "Zlato-
vláska" ve Stavovském divadle a "Rigolleto" ve Státní opeře, duben-
představení "Petrolejové lampy" v divadle Na Jezerce, květen-zájezd 
do Nelahozevse (zámek a rodný dům A. Dvořáka) a návštěva pštrosí 
farmy v Židovicích, červen-přehlídka dechových kapel "Kmochův Ko-
lín", červenec-divadelní představení "Bouře" v zahradách Pražského 
hradu, srpen-zájezd do Ratibořic (zámek) a České Skalice (muzeum 
B. Němcové), návštěva folklorních slavností v Červeném Kostelci, 
září-zájezd Loreta u Kosmonos, návštěva Kopicova a Dlaskova stat-
ku, Turnov muzeum minerálů a lanovkou na Ještěd, listopad-zájezd 
do Pardubic s prohlídkou perníkárny a dostihového závodiště a ná-
vštěva hřebčína v Kladrubech nad Labem, prosinec-návštěva Ad-
ventního koncertu v Národním divadle a pásmo ze života skladatele 
W. A. Mozarta na Bertramce. 
 
Letošní rok, byl pro Svaz postižených civilizačními chorobami 
(SPCCH), již pátým rokem samostatné činnosti., naplněným bohatou 
činností pro svých 250 členů. Bylo to několik výletů, dva zájezdy, 
čtvrteční besedy na různá témata, návštěva divadel a kina, cvičení 
ve skupinách a dva rekondiční ozdravné pobyty, ve Starých Spla-
vech a na Štikově. Vyrostli nejen početně, ale podařilo se získat i 
nové aktivní spolupracovníky pro plánované akce. Pod záštitou MČ 
Praha 9 a Obvodního výboru SPCCH Praha 9, se uskutečnil 17. října 
"Den postižených civilizačními chorobami", v zasedacím sále polikli-
niky na Proseku, kde vystoupilo několik odborníků na téma "civilizač-
ní choroby". Celoroční činnost ukončil SPCCH v sobotu 15. prosince, 
kdy se uskutečnila projížďka vánoční Prahou, při které účastníci 
navštívili Vyšehrad, Staroměstské náměstí a Pražský hrad. 
 
Zahrádkáři, letos uspořádali sedm zájezdů. V dubnu se podívali do 
Vlašimi (zámek a zoo), na Jankov, Ratměřice a zámek Jemniště. V 
květnu navštívili zámek Štiřín a dendrologickou zahradu v Průhoni-
cích a v závěru měsíce pak jeli do Písku, Prachatic a na Šumavu. V 
červnu se uskutečnil zájezd do Náchoda, Bludných skal, Jiráskovy 
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chaty, a Dobrošova. V září to byl zájezd do Libochovic, Loun, Pa-
nenského Týnce a návštěva zahradnictví v Třebízi. V říjnu se podíva-
li do Litomyšle, Slatiňan a Železných hor a prohlédli si i skanzen na 
Veselém kopci. 
 
V souvislosti, se zahájením stavebních prací na výstavbě polyfunkč-
ního centra na křižovatce, se angažovali i naši hasiči, kteří zajistili 
odčerpání vody z prostoru takzvané "jámy Karel", podle požadavku 
hydrogeologa. Zároveň, si tak vyzkoušeli i nové plovoucí čerpadlo, 
které se plně osvědčilo, takže během jedné soboty, ve svém volném 
čase vodu odčerpali. 
 
Komise pro občanské záležitosti (dříve SPOZ), uspořádala 13. 
května setkání důchodkyň, při příležitosti Svátku matek. Všechny 
účastnice, kterých bylo více než stovka, potěšilo vystoupení taneční 
skupiny Ambra, Masarykovy základní školy a dětí z MŠ Rohožník, se 
svým hezkým programem. Bylo postaráno i o občerstvení a celé od-
poledne hrála k poslechu i tanci skupina "A je to". Další akcí bylo 
"Vánoční posezení pro seniory", které se konalo 1. prosince v jí-
delně Masarykovy školy. Téměř dvě stovky účastníků byly spokojeny 
s připraveným kulturním programem i pohoštěním.  
 
2008 
 
Počet obyvatel k 31. 12. 2008 je 9209, z toho 4650 mužů a 4559 
žen.  Průměrný věk mužů je 37,1 let a žen 38,8 let. Narodilo se 131 
dětí a zemřelo 59 občanů. Přistěhovalo se 802 občanů a vystěhovalo 
420. Bylo uzavřeno 34 sňatků a 30 manželství se rozvedlo. 
 
Bylo, postaveno 108 rodinných domů a 4 domy bytové. Celkem, je v 
obci 2657 budov a 3524 bytů.  
 
Počasí letos nevybočovalo z průměru, výjimkou byl pouze teplejší 
únor (24.2. dokonce + 20° C). 
 
Radnice letos, hospodařila s upraveným rozpočtem v příjmech ve 
výši 111 645,08 tisíc Kč a ve výdajích ve výši 110 858,72 tisíc Kč, z 
toho na investice 39 065,48 tisíc Kč. Pokračovaly práce na výstavbě 
polyfunkčního domu, kde bylo letos proinvestováno 35 milionů Kč a 
ke konci roku byla téměř dokončena rozsáhlá rekonstrukce kanali-
začního přivaděče Rohožník-Blatov. Z drobnějších akcí to, byla 
letos rekonstrukce střech Masarykovy základní školy a MŠ Polesná, 
dále rekonstrukce chodníku k autobusové zastávce na Blatově, 
oprava komunikace Borovská a rekonstrukce klubovny a šaten FK 



List 56 z 80 

 

Újezd nad Lesy. Mimořádnou akcí bylo řešení narušené statiky 
budovy v Lomecké ulici, kde sídlí knihovna, městská policie a 
hudební kroužky. Statik, zjistil že budova je v kritickém stavu, 
zejména základy a strop. Knihovna, musela být koncem března uza-
vřena, policie se přestěhovala do Klánovic a kurzy našly prozatímní 
útočiště v budově Masarykovy školy v Polesné ulici. Byly zpevněny 
základy budovy a podepřen strop. Toto provizorní řešení zatím stači-
lo na to, aby se knihovna mohla opět v květnu vrátit do původních 
prostor. Výhledově, se bude řešit co dál s budovou, zda ji strhnout a 
postavit na jejím místě novou, nebo získat jiné prostory. 
 
Zajímavou iniciativou paní starostky Vlásenkové, bylo letos březnové 
"Vítání jara" a zářijové "Svatováclavské posvícení", které by se moh-
ly stát novou újezdskou tradicí. 
 
I v tomto roce, vyhlásila MČ Praha 21, grantový program na podporu 
projektů v oblast kultury, sportu a spolkové činnosti. Z rozpočtu MČ, 
bylo na granty vyčleněno 300.000 Kč. 
 
Granty schválené Radou MČ Praha 21: Maminy z újezdské roviny 
25.000,- Kč, Český rybářský svaz 20.000,- Kč, Sdružení důchodců 
Újezd nad lesy 25.000,- Kč, Český zahrádkářský svaz 30.000,- Kč, 
Svaz postižených civilizačními chorobami 25.000,- Kč, Junák 
"Douglaska" 20.000,- Kč, SK Kangsim Dojang-Taekwondo 45.000,- 
Kč, Školní sportovní klub 45.000,- Kč, Kynologové 15.000,- Kč, TJ 
Sokol Újezd nad Lesy 20.000,- Kč, Balet-Koncert Arabeska 20.000,- 
Kč, Baby centrum "V zahradě" 5.000,- Kč, Šachový klub 5.000,- Kč. 
 
 Odbor životního prostředí a dopravy, zajistil umístění E-boxu na 
recyklaci drobných spotřebičů, kalkulaček, mobilních telefonů a 
drobného PC vybavení. Box je umístěn v přízemí hlavního vchodu 
budovy Úřadu MČ Praha 21. Od července, je také instalován kon-
tejner na nepotřebné textilní oblečení. Slouží nejen ke třídění od-
padu, ale zachovalé oblečení může ještě posloužit charitativním úče-
lům. Zboží, je nutné vhazovat do kontejneru ve vhodném obalu.   
 
Od loňského roku převzala divadelní sál v Masarykově škole do 
péče naše Městská část, konkrétně její obětavý zajišťovatel akcí pan 
Zdeněk Voříšek. A co v tomto roce nabídl? 19. ledna vystoupila člen-
ka Národního divadla Iva Janžurová v komedii Pudl a magnolie, 31. 
ledna to byl koncert české Saxany - Petry Černocké. V dubnu (17.4) 
vystoupil Spiritual kvintet, v září koncertoval Tomáš Linka, a v listo-
padu to byla pohádka Malované písničky. Kromě toho bylo během 
září a října ještě šest dopoledních představení, zadaných pro školy a 
školky.  
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"Slavnostní vítání jara", aneb zabíjačkové veselí, se konalo 8. 
března, letos poprvé na nově otevřeném multifunkčním hřišti u školy. 
Od 9.30 do 15.00 hodin se střídali na hřišti i ve společenském sále 
školy aktéři slavnosti. K poslechu hrála kapela Žižkovanka", zabijač-
kové pochoutky ( ovar, prdelačka, jitrnice a jelítka), se prodávaly za 
lidovou cenu 10 Kč, děti i dospělí viděli pohádku "Tři zlaté vlasy děda 
Vševěda", průvod maškar za doprovodu "Tria Švejk" a komediantů, 
vystoupení kouzelníka Grina a ukázky lidových řemesel. Všichni 
účastníci byli spokojeni, nálada byla výborná a nová tradice lidové 
zábavy, tak byla úspěšně zahájena. Také další aktivita paní starostky 
"Svatováclavské posvícení", konané 20. září 2008, slibuje zahájení 
další možné tradice. Od 9 do 18 hodin, bylo posvícení nabité pro-
gramem. Dechová kapela Junior, vítání hostů v krojích a s českými 
koláči, klauniáda pro děti i dospělé, taneční kapela ECHO 91, lidovky 
v podání kapely "Trio Kalich", roková kapela "BURN rock", George a 
Bethovens, písničky Karla Kahovce, houpačky, kolotoč a další atrak-
ce. Stánky s občerstvením nabízely steaky, špízy, langoše, klobásy, 
cukrovinky všeho druhu i ochutnávku vína z vinice v Troji. 
 
I v letošním roce připravilo naše Muzeum několik hodnotných 
akcí. V sobotu 16. února byla slavnostní vernisáží zahájena výstava 
pod heslem "Újezd a vesmír". Vlastní výstavu připravil pan plukov-
ník Oldřich Pelčák, náš újezdský spoluobčan, který spolu s kosmo-
nautem Vladimírem Remkem absolvoval roční přípravu kosmonauta 
pro let do kosmu. Zapůjčil pro výstavu řadu fotografií z výcviku kos-
monautů a při vernisáži, je sám komentoval. Instalaci výstavy doplni-
ly obrázky dětí ze škol. Velký dík za přípravu výstavy patří řediteli 
Masarykovy základní školy panu Mgr. Miroslavu Kurkovi, učitelkám 
ZŠ, paní Mgr. Libuši Najmanové, Mgr. Vladaně Vackové, Mgr. Aleně 
Svatošové a člence sdružení "Maminy z újezdské roviny" paní ing. 
Evě Danielové. V pondělí 5. května 2008, to byla další výstava k 60. 
výročí úmrtí našeho druhého prezidenta Dr. Eduarda Beneše. 
Kromě fotografií z politické činnosti, byly vystaveny i fotografie z 
osobního života v Lánech a Sezimově Ústí, i jeho publikace. Na ver-
nisáži vystoupili žáci hudebních kurzů při MČ Praha 21, vedeni pro-
fesory Vladimírem Suchým, Naděždou Kučerovou, Jaroslavou Raze-
sbergerovou a Helenou Svatoňovou. Jako vzácný host, se vernisáže 
zúčastnil pan generál MUDr. Josef Hercz, člen Legionářské obce. 
Velký dík za realizaci výstavy patří paní ing. Evě Danielové, která 
provedla celou instalaci a spolu s dalšími členkami sdružení "Maminy 
z újezdské roviny", se postaraly o občerstvení vystupujících i ná-
vštěvníků. Ke Dni dětí uspořádalo muzeum, ve spolupráci s Masary-
kovou základní školou a mateřskými školami, vyhodnocení 2. roční-
ku bienále výtvarných prací dětí. Věcné ceny byly vítězům předány 
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dne 5. června 2008. Asi nejúspěšnější výstavou, co do počtu ná-
vštěvníků, byla výstava "OLDSKAUTI vzpomínají", otevřená v mu-
zeu dne 8. listopadu. Velký dík patří realizátorům výstavy, oldskau-
tům Milanu Zemanovi a Jaroslavu Líznerovi. Návštěvníci, se tak se-
známili s historií Junáka v Újezdě nad Lesy. V sobotu 13. prosince 
proběhla poslední letošní muzejní vernisáž "Praha - moje město". 
Ačkoliv se nejednalo o výstavu soutěžní, obeslali ji, jak mateřské 
školy, tak děti z Masarykovy školy a také jednotlivci svými výtvarnými 
kompozicemi. Protektorka výstavy, výtvarnice paní Delevová, přislíbi-
la vybrat nejlepší exponáty na výstavu do Bruselu. Lví podíl na pří-
pravě výstavy a koordinaci škol, měla opět místopředsedkyně mu-
zejní rady a členka "Mamin z újezdské roviny", paní ing. Eva Danie-
lová a učitelky I. stupně Masarykovy školy.  
 
Po loňském úspěchu akce Českého výboru pro UNICEF "Adoptuj 
panenku a zachráníš dítě", se 18. března v Masarykově základní 
škole uskutečnil již 2. ročník této charitativní akce. Program je zamě-
řen na podporu očkovacích programů, jejichž zásluhou se podaří v 
rozvojových zemích, každoročně zachránit před smrtí téměř tři milio-
ny dětí. Žáci tříd I. stupně, "prodávali" své výrobky a z vybraných pe-
něz adoptovali panenky, za cenu 600,- Kč, což je suma potřebná pro 
očkování jednoho dítěte proti šesti hlavním smrtelným chorobám. V 
rámci celé školy se tak prodalo 48 panenek, což bylo o 13 více než v 
loňském roce. Děti mateřské školy Rohožník, se 6. února dočkali 
zajímavé návštěvy. Členové Místní kynologické organizace jim 
předvedli ukázku dovednosti a výcviku psů. Děti seznámili i s tím, jak 
se chovat k volně pobíhajícímu psovi bez dozoru, jak a kdy psa po-
hladit a jak pes vnímá dítě v rodině. 
 
ÚMČ Praha 21- Újezd nad Lesy uspořádal 5. května vzpomínkové 
setkání k výročí ukončení 2. světové války v roce 1945. Byly po-
loženy květiny k pomníčkům padlých v obci i na místním hřbitově. 
Hlavní shromáždění se konalo v parku před Masarykovou školou, 
kde byl ve vestibulu položen věnec k památníku generála Stanislava 
Krause, dlouholetého učitele naší školy. Přišli i vzácní hosté, paní 
Alena Krausová s dcerou a vojáci 2. světové  války, plk. Pavel Vran-
ský, plk. Václav Straka, plk. Václav Přibyl a brig. generál MUDr. Jo-
sef Hercz. 
 
Oslava 90. výročí vzniku naší republiky se konala v sobotu 18. 
října v parku před Masarykovou školou. V parku byly při této příleži-
tosti vysazeny dva stromy - sakury, doplňující tak alej, lemující hlavní 
příchod ke škole. Výsadbu, zajistil Odbor životního prostředí a do-
pravy MČ a děti ze školní družiny.  
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Po několika letech práce, se podařilo zpřístupnit lesní pozemek o 
rozloze 2,5 ha, mezi komunikací Novosibřinská a sídlištěm Rohožník, 
"Lesík u Rohožníku". Došlo k pročištění pozemku od přemnože-
ných plevelných křovin, vykácení vytypovaných náletů, odklizení 
hromad odpadků, osazení laviček a odpadkových košů a ke zřízení 
odpočinkového místa s herními prvky pro naše nejmenší. Vznikl tak 
hezký kout k odpočinku nás všech. Severní část pozemku směřující 
k Novosibřinské ulici, zůstane bez podstatných zásahů do keřových 
porostů, které tak vytvoří přirozenou protihlukovou clonu. 
 
Újezd nad Lesy, patří v rámci pražských čtvrtí stále k nejbezpečněj-
ším. Měřeno počtem trestných činů mu náleží sedmačtyřicáté místo z 
celkového počtu dvaapadesáti. V tomto roce, řešili příslušníci Místní-
ho oddělení Policie České republiky Újezd nad Lesy, celkem 319 
trestných činů. Bylo vykradeno 53 vozidel a ztratilo se 20 aut. Policis-
té evidovali šestnáct vloupání do rodinných domů a 63 krádeží mě-
děných okapových svodů. Závažné, byly krádeže na železnici, kde 
zmizely i měděné kabely a trakční propojky. Tyto krádeže, jsou o to 
závažnější, že přímo ohrožují  bezpečnost dopravy na železnici. 
 
Komise pro občanské záležitosti ÚMČ připravila 10. května oslavu 
"Svátku matek" v jídelně Masarykovy školy. Pro více než 150 
účastnic, bylo připraveno pohoštění, ale i bohatý kulturní program. 
Hrála hudba k poslechu i tanci, milé vystoupení předvedli děti z ma-
teřské školy Rohožník a všechny nadchlo vystoupení taneční skupiny 
"Ambra".  
 
Nedávno založená taneční skupina GRIP, stále pracuje na vylepše-
ní choreografie svých vystoupení a letos se zúčastnila dvou taneč-
ních soutěží. Přestože v Tišnově, ani v Hronově v soutěži "O hronov-
ské jablíčko", GRIP neuspěl, pokračuje s velkou chutí na zlepšování 
tanečního projevu a plánuje účast na dalších soutěžích.   
 
Baletní škola "Arabeska", paní Daniely Pokové pracuje v Újezdě 
nad Lesy již devátým rokem. Kromě pravidelného tréninku, vystupují 
mladé baletky v újezdském divadelním klubu a v Městské knihovně v 
Praze a někdy, si je bere paní Poková i na vystoupení v Obecním 
domě. 
 
Významné jubileum letos oslavily dvě újezdské rodačky. Paní Růže-
na Tomková oslavila v červnu 90. narozeniny a paní Karolina Říhová 
se dožila 15. února 2008, 100 let. 
 
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH), měl i v le-
tošním roce rozsáhlé aktivity. Každý měsíc to bylo divadelní předsta-



List 60 z 80 

 

vení a jednou návštěva kina na Černém mostě s filmem Mamma Mia. 
Během roku, se uskutečnilo osm poznávacích vycházek, Vyšehrad, 
Židovský hřbitov, Chvalská tvrz, Cibulka a Klamovka, zahrady Praž-
ského hradu a další. Vláčkem si také vyjeli do Prokopského údolí a 
Hostivic. Na jaře a na podzim, se uskutečnili dva výlety, do Žleb a 
Kačiny. Dva rekondiční a ozdravné pobyty byly letos v Deštné v Or-
lických horách a v Lázních Libverda. Ve spolupráci se Sdružením 
důchodců, uspořádali sedm besed na různá témata (vždy první čtvr-
tek v měsíci). V zimním a podzimním období, se koná každé pondělí 
a středu, cvičení jógy pro kardiaky. S letošním rokem se členové 
SPCCH, rozloučili tradiční vánoční projížďkou Prahou, ve spolupráci 
s organizací Život 90. 
 
Ve dnech 17. a 18. 10. 2008, se uskutečnily volby do Senátu Par-
lamentu České republiky. Volební účast byla slabá, v prvním kole 
přišlo k volbám 33,2 % voličů a ve druhém kole jen 29,7 %. Do dru-
hého kola postoupil Tomáš Kladívko ( 30,78%, za ODS) a MUDr. Jiří 
Koskuba ( 25,43%, za ČSSD ). Ve druhém kole zvítězil Tomáš Kla-
dívko, když získal 54,05 % hlasů, oproti Jiřímu Koskubovi se 45,94% 
a stal se tak novým senátorem za náš obvod.   
Český svaz zahrádkářů, uspořádal i letos několik akcí, pro své čle-
ny a příznivce. V dubnu se podívali na Podblanicko, kde navštívili 
Vlašim, Benešov, Jankov a Sázavu. V květnu to byl zájezd na Šuma-
vu, Lenora, Volary, Volyně, Prachatice a Strakonice. V září si pro-
hlédli "japonskou zahradu" přítele Vlastimila Kastnera v Třebízi a po-
dívali se do Loun, Klobuk, Peruce a Panenského Týnce. Zájezdovou 
aktivitu ukončili v říjnu, návštěvou Litomyšle, České Třebové a Že-
lezných Hor. V říjnu, se také uskutečnila tradiční výstava výpěstků 
členů a přátel svazu. 
 
Bohatý program připravilo pro své členy i příznivce, Sdružení dů-
chodců. V lednu navštívili dramatizaci díla B. Němcové "Babička" v 
Národním divadle a Bizetovu "Carmen" ve Státní opeře. V březnu se 
podívali na letiště Ruzyně a v České národní bance se dozvěděli vše 
o penězích, od nejstarších dob až po současnost. V dubnu viděli mu-
zikál "Noc na Karlštejně" v Karlínském divadle a v závěru měsíce se 
uskutečnil zájezd do Stráže nad Nežárkou s muzeem Emy Destinové 
a v Sezimově Ústí navštívili památník a hrob prezidenta E. Beneše. 
V květnu se jelo do Sušice s výstupem na rozhlednu Svatobor a po-
dívali se také na hrad a zámek Velhartice. V červnu se uskutečnil 
zájezd do Ratibořic, kde právě probíhala akce "Oživlé postavy" z díla 
B. Němcové "Babička". Podívali se na zámek, kde je přivítala paní 
kněžna s komtesou Hortensií, ve mlýně je pozdravil mlynář Prošek a 
po krátkém zastavení s myslivcem, došli až na Staré bělidlo k babič-
ce a Barunce. Celé to bylo velice nápadité a příjemné. Na závěr, se 
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podívali ještě do Dobrušky a Nového Města nad Metují. V červenci, 
si prohlédli observatoř Ondřejov s astronomickým ústavem, ochutnali 
pivo v pivovaru Velké Popovice a při cestě domů navštívili hrad Čes-
ký Šternberk. V září vyrazili na jižní Moravu, kde si prohlédli zámek v 
Mikulově, Věstonické muzeum a prach z výletu spláchli při návštěvě 
vinného sklípku. Říjen byl "nabitý" divadlem. Nejdříve to byl balet 
"Napoli" v Národním divadle a potom hra "Dobytí Severního pólu" v 
žižkovském "Divadle Járy Cimrmana". Posledním zážitkem roku, byla 
návštěva opery "Netopýr" Johanna Strausse, ve Státní opeře Praha. 
 
Sdružení Újezdský STROM, uspořádalo 19. dubna tradiční "Jarní 
úklid lesa". Tentokrát se uklízelo mezi ulicemi Polesná, Čentická a 
Staroklánovická, směrem ke stanici ČD a ukončení akce bylo u multi-
funkčního hřiště u školy. K akci se připojila i Masarykova škola a fot-
balový klub. Je radost vidět, že soustavná péče o čistotu lesa přináší 
své ovoce. Tam, kde bylo ještě před pár lety sebráno několik desítek 
pytlů odpadu, stačilo dnes jen několik rychlých průchodů kolem cest 
k sebrání odpadků. Akce se zúčastnilo přes 40 dobrovolníků. 
     
 
2009 
 
POČASÍ 
Počasí bylo v letošním roce průměrné, bez velkých extrémů. Pouze 
duben vybočoval z průměru a byl velmi teplý. Sníh v tomto roce, na-
padl poměrně brzy, již 15. října, ale udržel se jen několik dní.  
STATISTIKA 
Stav obyvatel k 1. 1. 2009 byl 9209 
Stav obyvatel k 31. 12. 2009 byl 9585 
z toho bylo mužů 4848 a žen 4736 
 
Obyvatelé podle věku: 
0-14 let – 1627 
15-64 let – 6942 
65 a více let- 1016 
 
Bylo uzavřeno 42 sňatků a rozvedlo se 22 manželství 
Narodilo se 11 dětí a zemřelo 48 občanů 
Přistěhovalo se 711 občanů a vystěhovalo se 405 občanů 
Celkový nárůst obyvatel za rok byl 376 
 
Bylo vystavěno 50 rodinných domů a 6 bytových domů 
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ZE ŽIVOTA OBCE 
Letošní rok byl bohatý na řadu významných událostí. Obec oslavila 
700 let od první písemné zmínky o Újezdě, ze dne 29. 8. 1309. 
K tomuto výročí vydala naše MČ knihu manželů Marie a Antoní-
na Tomaidesových, „Střípky z újezdské historie“, která mapuje 
dobu od prvních prehistorických nálezů na našem území, až po sou-
časnost, a je prakticky první knihou, která se historii naší obce věnu-
je. Další událostí bylo slavnostní otevření nového Polyfunkčního 
domu na křižovatce, místo původního sálu a tělocvičny, zbouraných 
v devadesátých letech minulého století. Původní záměr majitelů, se 
nepodařilo uskutečnit a dlouhá léta pak díra po zbourání, přezdívaná 
jako „jáma Karel“, strašila naše občany. Ve vedení obce, je stále sta-
rostka Andrea Vlásenková a tajemníkem je Vladimír Saitz. Úřad MČ 
má 76 zaměstnanců. Stavba Polyfunkčního domu, která byla investi-
cí MHMP stála 100 milionů Kč. Rozpočet obce pro letošní rok, činil 
127 258 tisíc Kč. Bylo v tom i následné dovybavení domu, jako 
gastrotechnologie, bary pro restauraci a projekční práce. Z dalších 
stavebních akcí, to byla rekonstrukce chodníku v Novosibřinské ulici, 
oprava střechy obecního domu a oprava Oplanské ulice.  
 
Již tradičně, se konalo 8. 5. shromáždění k výročí ukončení II. světo-
vé války. Ve dnech 5. a 6. června, se konaly volby do Evropského 
parlamentu, které poznamenala malá účast voličů, kterých přišlo jen 
2734, což bylo 38,4 % ze 7158 zapsaných. Zvítězili kandidáti ODS, 
kteří získali 1285 hlasů.  
 
V září odchází do důchodu knihovnice Místní knihovny paní Ma-
rie Tomaidesová, která zde pracovala 33 let, a v závěru svého 
působení se jí podařilo dokončit plnou digitalizaci knihovny.  
 
Slavnostní otevření Polyfunkčního domu se konalo 24. 10. 2009, 
spolu se křtem knihy „Střípky z újezdské historie“. O velké účasti 
občanů svědčí i skutečnost, že jen při tomto slavnostním otevření, se 
prodalo téměř 300 výtisků křtěné knihy. V domě je kromě restaurace 
také muzeum a Místní knihovna.  
 
V říjnu, byla také vyhlášena „Památným stromem Hl. města Pra-
hy“, lípa velkolistá, stojící před hasičskou zbrojnicí. Jako „Lípa 
svobody“ byla vysazena 28. října 1919 při slavnosti, které se 
osobně zúčastnil prezident T. G. Masaryk s dcerou Alicí. 
 
Dokončuje se stavba „obchodního centra Blatov“, vedle Penny mar-
ketu. Na Blatově bylo otevřeno soukromé centrum “Wellness Blatov“, 
majitelky paní Kossuthové, které nabízí masáže, saunu, solárium, 
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bazén a solnou jeskyni. V horní části domu jsou apartmány, nabíze-
né k pronájmu. našich i přespolních občanů. 
Nepříjemná je stále situace na hlavní silnici, kde se tvoří v ranních i 
odpoledních hodinách, dlouhé kolony aut. Řešení je stále 
v nedohlednu, protože podle posledních zpráv, je výstavba obchvatu 
odložena na léta 2013-2017. Snad se toho opravdu dočkáme, situa-
ce se odkládá již déle, než 20 let.   
 
SPOLKOVÁ ČINNOST 
Také v letošním roce pokračovaly aktivity všech újezdských spolků a 
sdružení, v oblasti kultury, sportu a dalších činností. Z rozpočtu MČ 
bylo pro tento rok vyčleněno v rámci grantového programu 300.000 
Kč. 
 
Granty byly rozděleny takto: 
 
Maminy z újezdské roviny (25 tisíc) 
Český rybářský svaz (20 tisíc) 
Sdružení důchodců (25 tisíc) 
Český zahrádkářský svaz (25 tisíc) 
Junák "Douglaska" (20 tisíc) 
Svaz postižených civilizačními chorobami (25 tisíc) 
Školní sportovní klub (50 tisíc) 
SK Kangsim Dojang - Taekwondo (40 tisíc) 
Základní kynologická organizace (10 tisíc) 
Balet "Arabeska" (25 tisíc) 
FC Rohožník (5 tisíc) 
TJ Sokol (15 tisíc) 
Občanské sdružení "Újezdský strom" (5 tisíc) 
Šachový klub Újezd nad Lesy (5 tisíc) 
Family time (5 tisíc)  
  
Český zahrádkářský svaz 
 
Zahrádkáři pravidelně přispívají do Újezdského zpravodaje, rubrikou 
" Co dělat na zahrádce". Každoročně v září, zajišťují moštování 
jablek. 
  
Z dalších letošních akcí: 
 
11. 3. beseda "Okrasné dřeviny" 
17. 4. beseda "Ovocná zahrada" 
25. 4. výlet Tismice, Kouřim, Kolín a okolí 
16. 5. výlet na severní Moravu 
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20. 6. výlet Lužná, Zbiroh a Mníšek pod Brdy 
22. 8. výlet do jižních Čech 
19. 9. výlet do Orlických hor 
10. 10. výlet Kutná Hora, Chrudim a Železné hory 
12. 12. předvánoční zájezd do Drážďan 
 
Tradiční výstava ovoce a zeleniny z vlastních výpěstků, se konala ve 
dnech 1. až 4. října 2009. 
 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
Organizace má stále velmi silnou členskou základnu (261 členů) a 
průměrný věk je 66,5 roku. Ve výčtu akcí, které uvedu, je pouze část 
jejich aktivit. Kromě kulturních aktivit, je to i pravidelné cvičení speci-
ální jógy pro kardiaky a další specifická onemocnění, zdravotní pla-
vání s cvičením, cvičení paměti a další. 
 
29. 4. Divadlo Karlín, "Noc na Karlštejně" 
13. 5. Divadlo "Na Fidlovačce", hra "Poslední doutník" 
18. 5. až 28. 5. rekondiční pobyt v lázních Libverda 
11. 6. vycházka do Koloděj a návštěva kostela Sv. Markéty 
17. 6. výlet do Vlašimi, zámek Jemniště a Vrchotovy Janovice 
4.  až 12. 9. ozdravný pobyt v Orlických horách 
24. 9. vycházka Libeňský zámeček a Thomayerovy sady 
23. 9. Divadlo "Kalich", hra "Chvála bláznovství" 
28. 9. Divadlo ABC, hra "Pan Kaplan má třídu rád" 
1. 10. beseda s Janem Litomiským, zmocněncem pro lidská práva 
15. 10. výlet Loučeň, Jabkenice a Benátky nad Jizerou 
5. 11. beseda s MUDr. Holmerovou, spolu se sdružením důchodců 
14. 11. Národní divadlo, balet "Louskáček" 
19.11. vycházka, prohlídka Parlamentu ČR 
3. 12. přednáška ing. Petříčka, Omán 
 
Maminy z újezdské roviny 
 
Sdružení, uspořádalo 11. října, spolu s TJ Sokol, brigádu na úklid 
hřiště na rohu Sudějovické a Hulické, tak zvaném "psím plácku". 3. 
listopadu se konala "Lampionáda" pro děti, po které se společně 
opékaly buřtíky a na závěr byl pěkný ohňostroj. Akce se setkala s 
velkým ohlasem. Maminy dostaly letos grantový příspěvek ve výši 25 
tisíc Kč. 
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Občanské sdružení Rarášek 
 
Každé úterý a pátek, cvičí děti v tělocvičně Masarykovy školy. Jsou 
rozděleny do dvou kategorií, 14 - 24 měsíců a 2 - 5 roků. 3. března, 
proběhlo speciální cvičení v maskách. 6. června soutěž " Za pokla-
dem skřítků", ve spolupráci se sdružením "Maminy z újezdské rovi-
ny", za účasti 189 dětí. 10. října se konalo"I. újezdské kolodění", zá-
vody pro děti, od 1 do 6 let, na všem, co má kolečka.  
 
Sdružení "Újezdský strom" 
 
Občanské sdružení letos opět, zorganizovalo několik brigád na úklid 
lesa a na vysázení mladých stromků. 
První brigáda na úklid lesa ( Klánovický les-Čihadla, blatovský les, 
okolí silnice Staroújezdská, smyčka autobusu u nádraží Klánovice, 
včetně obou peronů, "psí plácek" v Sudějovické ulici a parčík na Ro-
hožníku), se konala 28. března a účastnilo se jí cca 80 - 100 brigád-
níků, členů sportovních a dalších zájmových skupin, jako Maminy z 
újezdské roviny a 20 geocacherů. Další brigády, 4. října 2009, se 
zúčastnilo 120 brigádníků a nasbírali 95 stodvacetilitrových pytlů od-
padků. Ve dvou listopadových termínech, 14. a 21. 11. bylo společně 
s "Lesy ČR" a firmou DH6, vysázeno 800 mladých javorů a olší, které 
jsou vhodné do půdy, která je kontaminovaná,  kvůli chybějící kanali-
zaci. 
 
Občanské sdružení " Tři pro zdraví " 
 
Ve spolupráci s MČ, uspořádalo sdružení, první  ročník "Újezdského 
duatlonu", který je složen z jízdy na kole a běhu. Zúčastnilo se 80 
závodníků v kategorii děti i dospělí. Závod se konal 19. 4., na multi-
funkčním hřišti v Čentické ulici, spolu s doprovodným programem. 
Nejmladšímu závodníkovi, nebyly ani čtyři roky. Závodníci byli rozdě-
leni do věkových kategorií. Květnová část seriálu  "Tří závodů pro 
zdraví", se přesunul tentokrát do Klánovic. Během hodiny ujeli účast-
níci 15, nebo 35 km, podle trasy, kterou si sami vybrali. 
 
Rybáři 
 
V letošním roce, dostali grant ve výši 20 tisíc Kč a 14 tisíc na zakou-
pení čerpadla, na provzdušňování hladiny chovného rybníka. V květ-
nu, uspořádali pro děti a dorost, autobusový zájezd do Jistce u Vrá-
že. V květnu, se konaly rybářské závody pro děti do 15 let, o "Pohár 
starosty MČ". Tradiční rybářský ples, se konal 19. 12. v Polyfunkčním 
domě. Spolupracují s Klokánkem Štěrboholy ( zařízení pro děti, vy-
žadující okamžitou pomoc), kde dětem umožňují navštěvovat rybář-
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ský kroužek a další akce spolku. Děti jsou nadšené a ohromně je to 
baví.  
 
Sdružení důchodců 
 
I letos se znovu potvrdilo, že důchodci nechtějí jen "sedět za kamny", 
ale chtějí si zaslouženého odpočinku užívat i aktivně. Všechny zá-
jezdy i návštěvy divadel byly plně obsazené a účastníci byli vždy 
nadšeni. Ve vedení obětavě pracuje paní Květa Svátková, která je 
jakousi duší sdružení. 
 
Akce konané v letošním roce: 
 
26. 1. divadlo "U Hasičů", hra "Vstupte" 
9. 2. představení Laterny magiky, "Kouzelný cirkus" 
25. 2. divadlo Pod Palmovkou, "Cyrano z Bergeracu" 
18. 4. Národní divadlo,"Prodaná nevěsta" 
10. 5. Hudební divadlo Karlín, "Čardášová princezna" 
27. 5. zájezd do Karlových Varů 
13. 6. zájezd na "Kmochův Kolín" 
8. 8. zájezd Poděbrady, Loučeň a Zápy 
17. 9. divadlo "Brodway", představení "Adéla ještě nevečeřela" 
13. 10. výlet Jaroměř a Kuks (16. svatohubertská slavnost na Kuksu) 
29. 11. tradiční adventní koncert v Národním divadle 
12. 12. zájezd na vánoční trhy do Drážďan 
 
Z KULTURNÍHO  ŽIVOTA 
Kromě kulturních a společenských akcí spolků a sdružení, zapojil se 
do kulturních akcí, již tradičně i náš Úřad městské části Újezd nad 
Lesy.  
 
Akce, které letos ÚMČ pořádal: 
 
26. 2. koncert Luboše Pospíšila s kapelou 5P 
14. 3. tradiční vítání jara, na multifunkčním hřišti, s bohatým progra-
mem, dechové kapely, řemeslníci, košíkáři a kováři a pro děti pohád-
ková představení. Velká účast. 
26. 3. country večer s Petrem Kocmanem a P. Bendem 
23. 4. jazzová skupina Steamboat Stompers 
30. 4. obrovská účast (cca 1000 občanů) na „Čarodějnicích“, za spo-
lupráce Fotbalového klubu a Mamin z újezdské roviny. MČ uvolnila 
z rozpočtu na akci 100 tisíc Kč. 
26. 5. koncert Vladimíra Mišíka a skupiny ETC 
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19. 9. na multifunkčním hřišti se koná „2. újezdské posvícení“, 
s bohatým programem, hudba, kolotoč, střelnice, koláče a vše, co 
k posvícení patří 
7. 10. koncert „Spirituál kvintetu“ 
14. 10. divadelní představení „Vrátíš se ke mně po kolenou“ 
12. 11. koncert skupiny “Brouci band“ 
5. 12. vánoční posezení pro seniory (150 účastníků) 
10. 12. velký vánoční koncert s kapelou „Schovanky“ 
 
Myslím, že akce pořádané ÚMČ, vyhovují svou různorodostí, všem 
skupinám obyvatel. Bohužel u některých akcí přetrvává malý zájem 
občanů, přestože jsou ÚMČ dotovány.    
 
Muzeum 
 
Muzeum, je začátkem roku, stále ještě provizorně umístěno v jedné 
místnosti ZŠ v Polesné ulici. 
 
21. 3. se konala výstava „Život újezdských občanů za Protektorátu“ 
8. 5. výstava „Újezdští členové Sokola v boji za svobodu“, ve spolu-
práci s pražským Tyršovým domem a újezdským Klubem důchodců 
4. 6. II. ročník literární soutěže dětí od 6 do 15 let, ve spolupráci se 
ZŠ a sdružením Maminy z újezdské roviny. Tématem byla říše rostlin 
a soutěžilo se v próze i poezii. 
24. 10. muzeum se přestěhovalo do nových prostor Polyfunkč-
ního domu, otevřeného Na křižovatce 
21. 11. vernisáž obrázků újezdských občanů, p. Milana Zemana a 
Jiřího Sluky 
20. 12. II. vánoční koncert a výstava k výročí 435 let od zahájení vy-
dávání nejslavnějšího překladu bible, zvané Kralická 
  
ZE ŠKOLSTVÍ 
Z tradičních akcí školy, to byl letos v květnu „Běh za újezdskou so-
vou“ a o „Pohár starosty“. Na startu, bylo 203 mladých závodníků 
z celé Prahy. Dne 23. 5. se konal „Den prevence“, kdy se žáci školy 
seznámili s prací Hasičského sboru, Městské policie a Českého čer-
veného kříže. Podle harmonogramu, se žáci střídali na jednotlivých 
stanovištích a z celé akce, byli velmi nadšeni. Dětský den se konal 1. 
6. 2009 a opět s množstvím soutěží a velkou účastí. Spolupracovala 
naše MČ a některé spolky. 
 
Velmi smutný den zažila škola i celá obec 30. listopadu 2009, 
kdy zemřela paní učitelka Olga Grešlová. Byla členkou pedago-
gického sboru naší školy od roku 1962. Sama velká sportovkyně a 
mistryně republiky v atletice, uměla „vyhecovat“ i žáky, k co nejlep-
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ším výkonúm. Její hlášky:“ makej, dělej, hejbni tím zadkem“, byly 
pověstné. Přes tento svérázný přístup, který zažilo několik generací, 
žáci svou Olinku milovali. Velkou zásluhu, měla i při nácviku na spar-
takiády, kdy žáky přivedla až na Strahov. Nacvičovala také předtan-
čení na školní plesy. Po odchodu do důchodu, pracuje dál jako dru-
žinářka, vede taneční kroužek, řídí školní akademie a pracuje ve 
školním sportovním klubu. Velmi milovala zvířata a ujímá se kočičích 
i psích nalezenců. Se školou, se rozloučila v roce 2008, ve svých 
osmdesáti letech. Olinka také dostala symbolický klíč od školy, se 
kterou spojila celý svůj život. Myslím, že takovýto člověk, jako byla 
Olinka, si zaslouží náš dík i tento malý zápis v obecní kronice.       
 
2010 
 
POČASÍ 
Leden přinesl velké přívaly sněhu, největší za posledních 40 let. Síla 
sněhové pokrývky 18. ledna byla 40 cm. Naopak červenec byl o 4°C 
nad normálem. Dokonce jsme se dočkali i tropické noci, když 17. 7. 
byla noční teplota 22°C. Martin, sice nepřijel na bílém koni, ale již 21. 
11. napadl první sníh a udržel se i do konce roku. V půli prosince (15. 
12.), bylo 30 cm sněhu. Teplotou, byl prosinec chladnější, o 5°C 
oproti průměru. 
 
STATISTIKA 
Počet obyvatel k 1. 1. 2010: 9585 
Sňatky: 46, rozvody: 32, narozeno: 150, zemřelo: 51 
Přistěhovalí: 730, Vystěhovalí: 339, celkový roční přírůstek: 490 
Počet obyvatel k 31. 12. 2010: 10075 
V tomto roce (2010) překročil poprvé počet obyvatel 10.000 
Další zajímavé údaje. Hustota zalidnění, na km² činí 976 obyvatel. 
Hlavní podíl, 70,9 % zaujímá skupina obyvatel ve věku 15-64 let  
 
V roce 2010, bylo postaveno 25 rodinných domů a 7 domů bytových 
 
ZE ŽIVOTA OBCE 
Letošní rok, byl ve znamení dvojích voleb. Byly to jednak volby do 
Poslanecké sněmovny, parlamentu ČR a podzimní volby do zastupi-
telstev Hl. města Prahy a MČ Praha 21. Ve vedení úřadu, je již 
osmým rokem starostka, paní Andrea Vlásenková, za ODS. Tajem-
níkem je pan Vladimír Saitz. V současném zastupitelstvu, pracují za 
ODS místostarostové, paní MUDr. Dastychová a pan ing. Štulc. Po-
slanci jsou V. Mareček, L. Vojta, P. Voňka, M. Hod, B. Diepoltová, O. 
Štrouf, V. Juřenová, O. Vojta, a S. Štroufová. Za KSČM P. Janda, za 
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SNK evropští demokraté, J. Sikač a T. Vaníček, za ČSSD J. Slezák a 
I. Přikryl. Vyrovnaný rozpočet pro tento rok byl 63401 tisíc Kč ve vý-
dajích i příjmech. Na investice, je určeno 650 tisíc Kč.  Úřad MČ má 
67 zaměstnanců. 
 
Během letošního roku, bylo realizováno mnoho akcí. Z těch nejvý-
značnějších to byla například rekonstrukce jídelny v mateřské škole 
"Sedmikráska", nebo instalace výtahu v poliklinice Rohožník, což 
umožní lepší přístup starším a nemocným občanům. Společnost 
Skanska realizovala stavbu "komunikace sever", kompletní rekon-
strukci ulic Velimská a Hodkovská, včetně chodníků a odvodnění. 
Stavba, proběhla ve dvou etapách, I. etapa od 1. 3. do 23. 5. a II. 
etapa od 24. 5. do 12. 9. 2010. Během prázdnin byly instalovány 3 
radary na měření rychlosti, pro větší bezpečnost na silnici. Bylo to na 
Blatově, ve Starokolínské ulici, dále v ulici Novosibřinská a V lipách. 
V Luníkovské ulici, bylo stávající hřiště dovybaveno hracími prvky a 
oploceno. Hodnota díla 230 tisíc Kč. Pro Polyfunkční dům, bylo za-
koupeno osvětlení a ozvučení společenského sálu, za 150 tisíc Kč. 
Pro kanceláře ÚMČ byly zakoupeny počítače v ceně 501 tisíc Kč. 
Pro údržbu obce, bylo zakoupeno nové užitkové vozidlo Multicar. 1. 
srpna byla zahájena výstavba dešťové kanalizace na Blatově, v ulici 
"spodní Starokolínská" a bude trvat dva roky. 
V Čentické ulici u fotbalového hřiště, byla vysazena řada lip, místo 
nemocných topolů. 
 
Z důvodu lepší obslužnosti Újezda nad Lesy a Klánovic, došlo od 
30.4.2010. ke změnám autobusových linek MHD. Současná linka č. 
251 v trase nádraží Klánovice-Rohožník, která navazuje na vlakové 
spoje linek S1, bude nově v provozu až do půlnoci a také ve dnech 
pracovního klidu, v intervalu 30 minut. Zároveň byl upraven i jízdní 
řád linky 261, pro lepší návaznost na vlakové spoje pro obyvatele 
Klánovic. 
 
Ve dnech 28. a 29. 5. 2010, proběhly volby do Parlamentu ČR. V 
naší obci se zúčastnilo voleb 5217 ze 7236 zapsaných voličů a volili 
takto: ODS 1555 hlasů, ČSSD 664, VV 521, KSČM 273, Strana ze-
lených 162 a zbytek si rozdělilo ostatních 24 stran. 
 
15. a 16. října se konaly volby do zastupitelstva Hl. města Prahy 
a naší MČ. A jak dopadly volby u nás?  
Volilo se celkem 17 poslanců, členů zastupitelstva. Volební účast 
byla malá, k volbám přišlo 3669 obyvatel , jen 49,44% z celkového 
počtu oprávněných voličů. Nejvíce hlasů získala ODS (31,31% a 6 
mandátů), TOP 09 (14,77%, 3 mandáty), Otevřený Újezd (17,20=, 3 
mandáty), ČSSD (12,71%, 2 mandáty), Věci veřejné (8,83%, 1 man-
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dát), Volba pro Újezd (9,42%, 1 mandát) a KSČM (5,84%, 1 mandát). 
Přestože ODS, získala nejvíce mandátů, dostala se po mnoha letech 
do opozice, čemuž předcházely dlouhé diskuze ostatních stran, ve-
doucí nakonec k jejich vládnoucí koalici. Starostou, byl zvolen pan 
RNDr. Pavel Roušar za stranu Otevřený Újezd, který tak vystří-
dal paní starostku Andreu Vlásenkovou  (ODS). Místostarosty se 
stali pan Jan Slezák (ČSSD) a pan Stanislav Kyzlink (TOP 09). 
Tito tři poslanci jsou zároveň radními a dalšími členy rady byli zvoleni 
paní Karla Jakob Čechová, za TOP 09 a pan MVDr.Tomáš Vlach, za 
Otevřený Újezd. Další členové zastupitelstva: Petr Duchek, ing. Vla-
dislav Mareček, MUDr. Barbora Diepoltová, ing. Michael Hartman, 
Andrea Vlásenková, RSDr. Pavel Janda, Vladimíra Juřenová, MUDr. 
Zuzana Dastychová, RNDr. Jiří Sikač, ing. Jiří Šponer, Mgr. Věra 
Měšťánková a Prof. RNDr. Petr Voňka, CSc.   
 
SPOLKOVÁ ČINNOST 
Již tradičně pokračovaly i v letošním roce aktivity všech újezdských 
spolků a sdružení. MČ vypsala grantový program na podporu projek-
tů v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti. Z rozpočtu MČ bylo 
pro tento rok vyčleněno 300.000 Kč. Uzávěrka žádostí o granty byla 
19. 2. 2010. O udělení grantů rozhodla Rada MČ Praha 21, po před-
chozím doporučení grantové komise, posuzující jednotlivé projekty z 
hlediska jejich přínosu pro obyvatele naší obce. Schválené grantové 
částky byly jednotlivým žadatelům přiděleny na základě uzavřené 
smlouvy. 
 
Český zahrádkářský svaz 
 
Akce pořádané v letošním roce: 
5. března, tradiční setkání u pomníku T.G.M., při příležitosti 160. vý-
ročí jeho narozenin 
24. dubna, jarní výlet do Mníšku pod Brdy a na zámeček Hluboš 
9. května, zájezd do jarní Vídně a zámek Schönbrun 
9. října, výlet do Kutné Hory 
1. – 3. října, výstava ovoce a zeleniny z výpěstků členů svazu i 
újezdských občanů 
 
Zahrádkáři pravidelně měsíčně informují čtenáře Újezdského zpra-
vodaje o tom, co v kterém období dělat na zahrádce. Na svoji čin-
nost, dostali zahrádkáři grant ve výši 20.000 Kč z prostředků MČ. 
Předsedkyní svazu je paní Blanka Exnerová. 
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Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
V letošním roce, vykázal svaz mimořádnou aktivitu. V současné době 
má 246 členů a předsedkyní je Dr. Zdena Ladová. Mají ušlechtilý cíl, 
zvýšení fyzické i psychické zdatnosti členů, kteří mají nějaké zdra-
votní problémy. Chtějí si, zachovat pohyblivost a dobrou náladu i v 
pozdním věku. Pořádali výlety, vycházky, besedy, rekondiční a 
ozdravné pobyty. Dále jsou to cvičení s prvky jógy a v letních měsí-
cích chůze s trekovými holemi. Navštívili také během roku 8 divadel-
ních představení pražských divadel. Ve spolupráci se sdružením dů-
chodců, byl uspořádán cyklus přednášek paní MUDr. Winterové, 
"Netradičně o zdraví a nemoci" a "Zázraky života". Letos bylo také 
uskutečněno 7 vycházek a výletů, které byly vždy perfektně připra-
veny paní ing. M Branžovskou. Uskutečnily se také dva zájezdy, Pl-
zeňský kraj, Stříbro, Kladruby a krajem Oty Pavla, Křivoklátsko.  V 
červnu, se uskutečnil zahraniční zájezd do Chorvatska - Tučepi, a v 
červenci rekondiční a ozdravný pobyt v Krkonoších. Všichni účastníci 
zájezdů, byli velice spokojeni a chtějí si to v příštím roce zopakovat. 
Na cvičení jógy, které se koná vždy v pondělí a ve středu v tělocvič-
ně Masarykovy ZŠ, přichází 30 - 40 cvičenců. Výbor i předsedkyně 
udělali letos opravdu velký kus práce ve prospěch členů, jak jsem 
zmínila již v úvodu. Na činnost svazu, přispěl letos ÚMČ částkou 10 
000 Kč. 
 
Svaz dobrovolných hasičů 
 
Sbor, měl v letošním roce 40 členů, z toho je 11 členů jako výjezdová 
jednotka pro případ zásahů. Sbor obdržel od MHMP dotaci ve výši 
142.000 Kč, na nákup požární výzbroje, pohonných hmot a nákup 
fotoaparátu do výjezdového vozu. V lednu, pomáhali hasiči při sně-
hové kalamitě, odstraňováním sněhu ze střech mateřských škol a 
zdravotního střediska na Rohožníku. V březnu, 23. 3. , hasili spolu 
SDH Klánovice požár porostu podél železniční tratě. Na přelomu 
dubna a května, čerpali 6x vodu ze zatopených sklepů na Blatově. 
Dozorovali také akci "Čarodejnice", pořádanou MČ a sdružením 
Maminy z újezdské roviny. V červnu, byly nadšené děti z mateřské 
školy Rohožník a I. MŠ v Čentické, když jim hasiči, představili hasič-
kou techniku a výstroj. Tradičně hasiči, vypomáhali v říjnu rybářům, 
při výlovu rybníků na Blatově a ve Staroújezdské ulici. V prosinci, 
opět odstraňovali sníh ze skleněných přístřešků 1. MŠ. Účastnili se 
oslav výročí SDH Klánovice a Suchdol. Náš hasičský sbor dostal v 
tomto roce od MHMP také nový hasičský vůz Ford Tranzit, se špič-
kovým vybavením, elektrocentrálou, čerpadly, motorovou pilou a 
rozbruskou. Slavnostního předání, se zúčastnil I. náměstek primátora 
JUDr. Rudolf Blažek, ředitel Městské policie Mgr. Vladislav Kotrouš a 
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zástupci SDH Hl. města Prahy p. Spálenka a p. Šimek. Byla přítom-
na i paní starostka Andrea Vlásenková. I. náměstek JUDr. Blažek, 
předal také našemu hasičskému sboru čestné uznání za práci v le-
tech 2002 až 2010. Ve vedení sboru, jsou V. Bultas a J. Doškář. 
 
Maminy z újezdské roviny 
 
Činnost tohoto sdružení, je závislá na obětavé práci několika mami-
nek, které se snaží svými aktivitami zpříjemnit život našim dětem. 
Největší roční akcí, byla organizace "Čarodejnic",30. 4. ve spolupráci 
s MČ a dalšími organizacemi v obci. Na multifunkčním sportovišti v 
Čentické ulici, se sešli děti i dospělí a akce se konala pod záštitou 
starostky, paní Andrey Vlásenkové. Program byl bohatý, soutěže a 
divadlo pro děti, vystoupení hudebních skupin BOUDAŘI, ABBA re-
vival a VAŤÁK. Zapálila se velká hranice a večer, byl ohňostroj. Fi-
nančně akci podpořila MČ. Počasí, se vydařilo a tak přišlo velké 
množství dětí i dospělých. Sdružení dostalo v letošním roce grantový 
příspěvek ve výši 25.000 Kč. 
 
Občanské sdružení Rarášek 
 
Rok 2010, byl z hlediska pořádaných akcí velice úspěšný. V březnu 
uspořádali v polyfunkčním domě 1. újezdský karneval, na který MČ 
přispěla částkou 15.000 Kč. Karnevalu, se zúčastnilo 70 dětí a jejich 
rodiče a prarodiče. Úspěšné, bylo vystoupení kouzelníka Ríši Ned-
věda, který se v televizní soutěži "Československo má talent", umístil 
na 3. místě. Dne 5. 6. to byla již II. "Cesta za pokladem skřítků", ve 
které soutěžilo 242 účastníků. V září, závodilo asi 60 účastníků na II. 
újezdském kolodění, kde se závodilo na všem co má kolečka, kola, 
koloběžky, odstrkovadla a tříkolky. Ve vedení sdružení, je paní Iva 
Taške a dalších deset dobrovolnic v čele s Radkou Fischerovou.  
 
Sdružení důchodců 
 
I v letošním roce se vedení, snažilo udělat maximum pro své dů-
chodce,  členy i nečleny, aby neseděli doma a účastnili se v rámci 
svých možností daných zdravím, návštěv divadla, výletů a dalších 
akcí. Akce si platí, ale doprava je zajišťována z grantu přiděleného 
MČ. Ve vedení, byla paní Vlasta Novotná, Květa Svátková, Irena 
Krajzingerová a Věra Vojtová. Pro tento rok byla sdružení přidělena 
grantová částka 20.000 Kč. 
 
Letošní akce: 
  
-  9.4. návštěva hvězdárny Ondřejov 
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-  9.5. zájezd do Vídně 
-19.6. výlet Chodsko  
-24.7. výlet Liberecko 
-21.8. koncert ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 
-11.9. výlet Krkonoše, Vrchlabí, Jilemnice, Mísečky 
- 2.10. Den seniorů v Polyfunkčním domě za účasti 140 seniorů, k 
poslechu i tanci, hrál Jam Band, a o své vzpomínky, se přišly podělit 
bývalé televizní hlasatelky. 
-22.11. Účast na natáčení pořadu ČT " Všechnopárty" 
- 2.12. předvánoční posezení "Káva o třetí", 50 účastníků  
- 5.12. advent v Ratibořicích 
 
Občanské sdružení „Újezdský strom“ 
 
I v letošním roce uspořádalo toto sdružení několik velmi prospěšných 
akcí. 
 
10. 4. III. sázení stromků v lese 
17. 4. IV. sázení stromků v lese 
27. 4. VIII. jarní úklid lesa 
 
Letošní duben, byl pokračováním velké výsadby čtyř tisíc stromků 
v Klánovickém lese, uskutečněné v loňském listopadu. Na podzim to 
bylo ještě dalších 1300 stromů. Letos v dubnu (10. 4.), vysadili 650 
javorů a dubů. Kromě lesní výsadby vyrostl jejich přičiněním i záro-
dek nového stromořadí na Blatově, vzniklého s přispěním grantu 
MHMP. 
 
Dvě skupiny brigádníků, vysadily dne 17. 4. celkem 1 600 mladých 
stromků. Velký jarní úklid lesa (24. 4.) byl v pořadí již osmý. 35 bri-
gádníků, uklízelo les v pásu od Čentické ke klánovickému nádraží, 
dále k ulici Pilovské, les za otočkou autobusů u hotelu Smolík a okolí 
nádražního nástupiště. Brigády, které „Újezdský strom“ organizuje a 
zajišťuje, jsou velkým přínosem pro životní prostředí a obohacují tak i 
život nás občanů.      
 
KULTURA 
Akce pořádané Úřadem městské části Újezd nad Lesy (ÚMČ): 
 
Také MČ, připravila letos pro naše občany řadu akcí, některé i ve 
spolupráci se školami a místními spolky. 
 
21. ledna - divadelní představení "S Pydlou v zádech" (spol. J. Dvo-
řáka) 
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16. února - Koncert Radima Hladíka s Blue Efectem 
27. března - Slavnostní vítání jara na multifunkčním sportovišti Čen-
tická, vystoupení dechové kapely "Járinky", kapela Ondry Nováka, 
Brouci Band, dětské atrakce, ukázky lidových řemesel a další 
17. dubna - První country bál v LEVEL restaurantu, hrála skupina 
Semenáči 
  8. května - vzpomínková oslava, 65 let od ukončení II. světové vál-
ky, na akci se podílela Masarykova škola a zahrádkáři 
20. května - divadelní představení pohádky "Šípková Růženka" 
10. června - Vystoupení skupiny TAXMENI 
28. srpna - Hudební skupina Schovanky 
18. září - Třetí "újezdské posvícení" na multifunkčním sportovišti s 
bohatým programem (účast cca 500 občanů) 
  9. října - První újezdské vinobraní za účasti 300 občanů. Velká na-
bídka vín s ochutnávkou i prodejem. K poslechu hrála cimbálovka. 
20. října - divadelní představení s Josefem Dvořákem, "Čochtan vy-
pravuje" 
11. listopadu - koncert Radima Hladíka a Vládi Mišíka 
První adventní neděli  uspořádala MČ, spolu s Masarykovou školou a 
římskokatolickou farností, zvonkový průvod,  za velké účasti občanů 
(cca 300). Průvod, byl zakončen rozsvícením vánočního stromu v 
parku před ŽŠ. Za pomoci p. Kvapila, člena České filharmonie a Tali-
chova kvarteta, podařilo se navodit krásnou předvánoční atmosféru.   
 
Taneční studio Style 
 
Letos v lednu, bylo založeno jako podnikatelská aktivita, Taneční 
studio Style. Byly otevřeny dva kurzy tanečních pro dospělé a byly 
plně obsazené ( 20 párů ). V březnu, byly otevřeny první "Taneční 
přípravky" pro děti, a také kurzy latinsko-amerických tanců pro dámy. 
Dne 27. 3. , se konal I. reprezentační ples Tanečního studia a 23. 4. 
zorganizovalo studio I. reprezentační ples ZŠ Masarykova. Při plese 
14. května, byly předvedeny i ukázky společenských tanců. V průbě-
hu roku to dále, byly kurzy orientálních tanců pro dámy, pravidelné 
nedělní čaje, 2 přípravky  společenských tanců pro děti, 2 přípravky 
moderních tanců (Street Dance, Hip Hop a Moderna). S velkým zá-
jmem se setkal Mikulášský ples a Velká taneční show pro všechny, 
kdo mají pohyb rádi. Všechny akce, jsou pořádány v novém poly-
funkčním domě Level, na křižovatce. Dá se říci, že vedoucí Taneční-
ho studia Style, paní Heleně Wojdylové, se opravdu dařilo. 
 
Muzeum 
 
Újezdské muzeum, vstoupilo do nového roku 2010 pokračováním 
výstavy tří újezdských skautů-malířů, Jiřího Sluky, Jaroslava Svobo-
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dy a Milana Zemana, s podtitulem " Újezdští Old Skauti, malují pro 
radost". 
Kromě stálé expozice o historii obce, pořádá muzeum i tématické 
výstavy a další akce. 
 
30. 1. Výstava "Hudba - balet - Arabeska", fotografie z činnosti balet-
ní umělkyně paní D. Pokové ve Státní opeře a založení baletní školy 
Arabeska v Újezdě nad Lesy. Po vernisáži, zahrál manžel paní Po-
kové, pan F. Pok, první hornista Symfonického orchestru Čs. rozhla-
su, několik skladeb. 
 6. 3. Vernisáž výstavy fotografií redaktorů periodika "Náš region", 
spolu s výstavou u příležitosti 160. výročí narození prezidenta T. G. 
Masaryka. 
10. 4. Výstava věnovaná 60. výročí založení PTP 
  3. 6. Bienále výtvarné tvorby dětí a mládeže do 15 let 
18. 9. Výstava o práci redaktorů časopisu "Náš region" 
20. 11. Vernisáž výstavy újezdské ak. malířky paní Štulcové 
 
V prostorách muzea se v sobotu 18. září, uskutečnila poprvé boho-
služba Českobratské církve evangelické, a poté se budou bohosluž-
by konat jedenkrát měsíčně. 
 
Místní knihovna 
 
Knihovna se 1. září letošního roku, přestěhovala z již nevyhovujících 
prostor (narušená statika budovy) v Lomecké ulici, do nových míst-
ností v přízemí polyfunkčního domu na křižovatce. V současné době 
má knihovna 17.500 titulů a knižní fond je průběžně doplňován, z 
dotace MHMP částkou 74.000 Kč a naší MČ, která letos přispěla 
částkou 90.000 Kč. Knihovna má nyní 1206 registrovaných čtenářů a 
z toho 200 dětí. 
V knihovně je 5 počítačů s připojením k internetu, které jsou obča-
nům zdarma k dispozici. Knihovnicí je paní Jitka Kašparová.  
 
Arabeska, baletní škola 
 
Arabeska si v letošním roce, vedla velmi úspěšně. V hotelu Olšanka 
v Praze 3, se konal 23. 10. 2010, III. ročník soutěže mladých amatér-
ských tanečníků v klasickém tanci, s mezinárodní účastí "Baletní 
mládí". Arabeska, získala tři zlaté poháry za první místa v tanci "Hu-
moreska", dále bronzovou medaili v tanci "Luční kobylka" a diplom za 
umělecký dojem v tanci"Madeleine". Soutěžilo 17 baletních škol se 
170 tanečními čísly. Arabesku skvěle reprezentovalo 15 dívek. Dnes 
Arabesku, navštěvuje 100 děvčat ve věku od čtyř, do osmnácti let. 
Baletní škola spolupracuje s profesionálními umělci v rámci organi-
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zace Balet-koncert a s Pražským dechovým triem. Vedoucí baletní 
školy je paní Daniela Poková. V letošním roce získala škola od MČ 
grant na činnost, ve výši 20.000 Kč. 
 
SPORT 
 
Sportovní klub Kangsim Dojang 
 
Na činnost tohoto sportovního klubu, poskytla MČ letos grant ve výši 
40 tisíc Kč. Klub, dosahuje pod vedením pana Doxanského, vynikaji-
cích úspěchů v různých soutěžích korejského bojového umění ta-
ekwondo. V sobotu 8. května, se účastnili soutěže „Májový pohár“, 
kde získali 6 zlatých, 8 stříbrných a 6 bronzových medailí. 9. června, 
se zúčastnili otevřeného Mistrovství České republiky, za účasti 200 
závodníků z ČR i dalších evropských zemí. Celkem, získali újezdští 
závodníci 2 zlaté, 6 stříbrných a 5 bronzových medailí. Na tradičním 
říjnovém turnaji Prague open, získali 21 medailí a celkově obsadili 3. 
místo.  
 
Občanské sdružení " Tři pro zdraví " 
 
Ve spolupráci s MČ, uspořádalo sdružení, druhý ročník "Újezdského 
duatlonu", který je složen z jízdy na kole a běhu. Zúčastnilo se 200 
závodníků v kategorii děti i dospělí. Závod se konal 18. 4. spolu s 
doprovodným programem. V květnu 23. 5., se konala II. část seriálu " 
Tří závodů pro zdraví" v klánovickém lese. Účastníci, museli během 
závodu nasbírat co nejvíce bodů. Hodnotila se orientace v lese i v 
mapě. Poslední akcí v roce, byla Velká cena města Úval - cross 
country. Závodů, se účastní 200 až 600 lidí, včetně dětí a diváků. 
Předsedou sdružení je pan Ondřej Brouček. 
 
Tělocvičná jednota Sokol 
 
Sokol, již tradičně zajišťuje sportovní aktivity pro více než 200 svých 
členů, i pro širší veřejnost. Letos, dosáhly hezkých úspěchů volejba-
listky z odboru "Sport pro všechny", které se zúčastnily několika tur-
najů, pořádaných jednotami Vršovice, Sokol Karlín a Olymp Praha. 
Vyvrcholením jejich činnosti, byl květnový "Praha - Open 2010. Teni-
sový oddíl zrekonstruoval již 3 kurty a na poslední čtvrtý se chystá. 
Oddíl má 43 členů. Všeobecně sportovní oddíl, zajišťuje cvičení žá-
ků, žákyň a žen a ženskou odbíjenou, o jejíž úspěšné letošní prezen-
taci, již byla zmínka. V druhém roce volebního období, pracuje vede-
ní Sokola ve stejném složení, jako v roce 2009. Předsedou je pan 
ing. Jiří Čemus a místopředsedou pan ing. František Sedlák.  
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Školní sportovní klub 
 
V letošním roce, zajišťuje ŠSK volně-časové aktivity v 5 oddílech 
(atletika, florbal, horolezectví, volejbal a výrazový tanec. Účastní se 
více jak 250 dětí. Ve vedení klubu je ředitel školy pan Mgr. M. Kurka. 
Oddíl lehké atletiky, pořádal dne 16. května. již 5. ročník "Běhu o po-
hár starosty", aneb "Běh za újezdskou sovou". Startovalo 276 závod-
níků, od ročníku 1950 až po ročník 2004. MČ, poskytla na tuto akci 
příspěvek ve výši 25 tisíc korun. Pocit vítězství při přebírání cen, 
umocnila přítomnost olympijského vítěze a světového rekordmana v 
desetiboji, Romana Šebrleho, který ceny předával.  
 
Fotbalový klub Újezd nad Lesy 
 
Klub, má nyní 11 družstev, z toho 8 mládežnických. Aktivně se zapo-
juje 140 dětí a chod klubu, zajišťuje 15 funkcionářů a trenerů. Provo-
zují dvě fotbalová hřiště, v centru obce a na  Blatově. Hřiště, mají 
v pronájmu od MČ a u hlavního hřiště v Čentické i fotbalové kabiny a 
nově vybudovanou restauraci, která slouží i občanům. Letos, dostal 
klub od MČ grant ve výši 30 tisíc Kč. Spolu se sdružením „Maminy 
z újezdské roviny“, organizovali letos „Čarodějnice“, kterých se zú-
častnilo na tisíc občanů, dětí i dospělých. 
       
ŠKOLSTVÍ 
Kromě své základní, vzdělávací a výchovné úlohy, podílí se naše 
Masarykova základní škola a čtyři mateřské školy, velkou měrou na 
kulturním, společenském i sportovním dění v obci. Zřizovatelem 
všech škol, je Městská část Praha 21-Újezd nad Lesy. 
 
Masarykova základní škola 
 
V roce 2010, zaměstnávala škola celkem 51 pedagogických pracov-
níků. Z toho na I. stupni 25, na II. stupni 17 a ve školní družině 9. Ve 
31 třídách, se učilo 776 žáků. Velká péče, je věnována žákům 
s vývojovou poruchou (56) a se zdravotním postižením (8). Jsou pod 
dohledem školního psychologa a stará se o ně i 5 speciálních peda-
gogů. Škola, se stará také o 32 žáků s nadprůměrnou inteligencí, 
kterým se věnuje na plný úvazek jeden pracovník, ve spolupráci se 
sdružením MENSA. Je věnována i zvláštní pozornost  žákům 
z bývalé SSSR (14). Na I. stupni se učí 518 žáků angličtinu, na II. 
stupni 188 žáků a 8 němčinu. Škola, je velmi aktivní v mnoha projek-
tech. Nově, to je například enviromentální výchova, kde se žáci za-
pojují do aktivit, jako úklid lesa, veřejný sběr, třídění odpadu a účast 
na akci“Den Země“. Z dalších projektů je to program Dynex, besedy 
na téma prevence proti užívání návykových látek, dále Ajax, organi-
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zovaný Policií ČR, zaměřený proti šikaně a na upevňování kolektiv-
ních vztahů. Žáci 9. A třídy se zúčastnili soutěže o zdravém životním 
stylu Sapere, kde vyhráli obvodní kolo a v krajském kole obsadili 7. 
místo. Žáci, se účastní i dalších projektů, jako Člověk v tísni a další. 
Velkého úspěchu, dosáhla škola již ve IV. ročníku charitativního pro-
jektu „Škola pro UNICEF“, kde žáci za různé výrobky a přáníčka, vy-
brali 48.560 Kč, za které, nakoupili od UNICEF, formou adopce cel-
kem 74 panenek a umístili se tak na prvním místě v České republice.  
Součástí školy, je i školní jídelna, která vaří ve školních budovách 
Polesná a Staroklánovická. Jídelna v Polesné, zajišťuje kromě stra-
vování žáků, také celodenní stravování pro MŠ Sluníčko, I. MŠ Čen-
tická a pro sociální odbor MÚ, který zajišťuje jejich odvoz. Žáci, platí 
za obědy 25 Kč, zaměstnanci školy 28 Kč, zaměstnanci MÚ 57 Kč a 
klienti sociálních služeb 42 Kč. Školní jídelna má 5 zaměstnanců. 
Ředitelem školy je již řadu let pan Mgr. Miroslav Kurka  
 
1. Mateřská škola, Čentická 
 
Škola, má ve třech třídách celkem 71 dětí. Dvě třídy, jsou heterogen-
ní, po 28 dětech a jedna homogenní s 15 dětmi.Vzdělávací program, 
je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, s individuálním 
přístupem ke každému dítěti. O děti pečuje 5 pedagogických pracov-
níků a 5 provozních zaměstnanců. Škola, se účastní různých výtvar-
ných i hudebních soutěží. Zajímavostí je, že každá třída si vytvořila 
svá pravidla slušného chování, která důsledně dodržují. Jako naše 
jediná MŠ, reprezentuje obec na přehlídce mateřských škol „ Před-
školák“ ve středisku Gong – Praha 14. Škola, má také kroužek ang-
lického jazyka, vystupuje při „vítání občánků“ v obci a na výročních 
schůzích některých spolků. Každý měsíc navštěvují divadelní před-
stavení. Letos uspořádala škola karneval, mikulášskou a vánoční 
besídku a děti, se zúčastnily také „pálení čarodějnic“. Ředitelkou, je 
paní Jana Cenkrová. 
 
Mateřská škola Rohožník 
 
Školní vzdělávací program, se nese v duchu "Ten dělá to a ten zas 
tohle". 84 dětí je rozděleno do tří tříd. O děti pečuje šest pedagogic-
kých pracovníků a pět provozních zaměstnanců. Škola, velmi úzce 
spolupracuje s Masarykovou základní školou, s návazností předškol-
ního a základního vzdělání i prevencí proti šikaně. Škola také pravi-
delně informuje o své činnosti v "Újezdském zpravodaji“, spolupracu-
je s pedagogicko-psychologickou poradnou a místní knihovnou. Kaž-
dý měsíc, navštěvují divadlo, plavání a chodí na vycházky. Ve výuce 
anglického jazyka, je každé pololetí připravena ukázková hodina pro 
rodiče. Ředitelkou školy je paní Bc. Miluše Benátská.  
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Mateřská škola "Sedmikráska" 
 
V letošním roce, k žádným změnám nedošlo. Je to škola rodinného 
charakteru, sídlící v Lišické ulici, kde má rozlehlou a dobře vybave-
nou zahradu. Ředitelkou je paní Bc. Naděžda Kosanová. V současné 
době má škola 62 dětí ve dvou třídách. Jedna třída je heterogenní a 
jedna homogenní, do které chodí děti předškolního věku. O děti, pe-
čují 4 pedagogičtí pracovníci a 3 provozní zaměstnanci. Škola, spo-
lupracuje velmi dobře s rodiči i Masarykovou ZŠ, kde předškoláci, 
navštěvují prvňáky ZŠ. Škola organizuje i několik kroužků, angličtiny, 
logopedie, dětský aerobik a lidové písně s tanečky. Děti mají i další 
aktivity, divadlo, karneval, dětský den, noční spaní a jiné. Jsou se-
znamovány také s přírodou a péčí o životní prostředí.  
 
Mateřská škola "Sluníčko" 
 
Tato škola, sídlí v budově Masarykovy ZŠ v Polesné ulici. Tři třídy, 
jsou odlišeny barvou: červená, modrá a zelená. Třetí třída, byla zří-
zena letos od 1. září 2010 a má 28 dětí. Celkem, má tak škola 84 
dětí. O děti, se stará 6 pedagogických pracovníků a 5 provozních 
zaměstnanců. Každý měsíc mají děti nějaký výchovně vzdělávací 
program. Tak například v září, to bylo podzimní skřítkování a návště-
va místní knihovny, v říjnu divadelní představení a beseda 
s výchovnou tématikou, v listopadu pohádka, „Jak si Karolinka ne-
chtěla čistit zuby“, v prosinci mikulášská a vánoční besídka a návště-
va hájovny, s krmením zvířátek. Ředitelkou školy je paní Bc. Ivana 
Huttová. 
 
Městská policie 
 
Letos, připravila pro naše občany cyklus přednášek o bezpečnosti. 
3. března - Zabezpečení a ochrana automobilů 
17. března. - Potenciální oběti a jejich možná ochrana 
V dubnu a květnu, kontrolovali strážníci hřiště a parky, kde hledali 
jehly a stříkačky po narkomanech. Celkem zajistili 20 nálezů. Prů-
běžně během roku kontrolovali vybavení cyklistů. Tradičně se na za-
čátku školního roku zaměřili na bezpečnost školáků na přechodech, i 
v jejich blízkosti. Na kritických místech silnic v katastru obce měřili 
také rychlost vozidel. 
 
Když jsem byla v roce 2011 jmenována kronikářkou Újezda nad Le-
sy, dala jsem si soukromý úkol, pokusit se v mezích dostupných ma-
teriálů, doplnit chybějící léta kroniky od roku 1972, kdy skončila kro-
nikářka paní Růžena Pultarová, až do roku 2004, kdy byl kronikářem 
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jmenován pan PhDr. Miloš Schmidt. Důvodem, proč jsem tuto kroni-
ku doplnila i o roky 2004 až 2010, byla skutečnost, že pan doktor 
Schmidt, zřejmě ze zdravotní indispozice, kroniku vůbec nevedl. Mu-
sím zároveň poděkovat i mému manželovi Antonínovi, který mi při 
zpracování kroniky velmi pomáhal. Snažili jsme se doplnit chybějící 
léta kroniky z dostupných materiálů a věřte, bylo to někdy dosti ob-
tížné. Nakonec z toho vyšly dva svazky doplňující kroniky, 1972-
1992 a 1993 - 2010. Příští generace posoudí, nakolik se nám to po-
dařilo. 
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