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Roční kronikářský zápis za rok 2016 
obce Praha 21 - Újezd nad Lesy          

 
Motto: Ad futur memoriam - Pro paměť budoucích věků 

 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE 
 
Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 10758 
 
Sňatky: 57, Rozvody: 29, Narozeno: 126, Zemřelo: 64, Přistěhovalí: 404, 
Vystěhovalí: 417, Celkový přírůstek za rok: 49 obyvatel.   
 
Počet obyvatel k 31. 12. 2016: 10807 
 

POČASÍ 
 
Když jsem v roce 2014 uváděla, že se jedná o nejteplejší rok v historii a v 
roce 2015, že se jednalo o další nejteplejší rok v historii měření, tak pro 
rok 2016 padl další teplotní rekord, bez kterého bychom se nejspíš raději 
obešli. Nikdy od roku 1880, kdy se provádí světové měření, nebylo v 
průměru na světě tepleji než v roce 2016.Uvidíme, kam to bude pokra-
čovat. První sněhový poprašek se objevil v noci na 1. ledna 2016. Další 
slabší příděly sněhu (5 - 10 cm) byly 4., 16., 17., a 23. ledna. V pondělí 11. 
ledna celý den pršelo. Nejnižší ranní teplota byla - 7°C, naopak nadprů-
měrně teplý byl poslední lednový týden, kdy průměr činil+9°C. Mimořádně 
teplý byl únor, průměrná teplota byla + 7,3°C, nejnižší denní teplota by-
la+2°C a nejvyšší + 12°C. Trochu sněhu napadlo 17. února (5 cm) a jed-
nou v měsíci pršelo. Březen( 1.3), začal hustým sněžením, kdy napadlo 15 
cm těžkého mokrého sněhu (+ 6°C), který způsobil kalamitu v dopravě 
mezi Újezdem a Klánovicemi, kdy kvůli padajícím stromům a větvím, mu-
sela být provedena policejní uzávěra nejen autobusové dopravy MHD, 
mezi stanicemi Hulická a Nádraží Klánovice sever, ale obousměrně i pro 
veškerou dopravu. Pro stejné problémy byl omezen provoz i na železniční 
trati. Naštěstí to trvalo jen jeden den. Nejnižší denní teploty neklesly pod + 
6°C, naopak o Velikonocích vystoupila teplota na + 16°C. Poměrně vyso-
ké teploty pokračovaly i v dubnu, 3. dubna + 19°C, 4. dubna + 20°C a 5. 
dubna +23°C. Vysoký teplotní průměr provázel celý duben a ani žádná z 
ranních teplot již nespadla pod 0°C. Třikrát za měsíc se objevil i déšť. Svá-
tek práce, jsme mohli oslavit již bez kabátů, protože teploměr ukazoval 
příjemných +20°C. Začátkem května dvakrát pršelo a 24. května se objevi-
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la spolu s deštěm i první jarní bouřka. Koncem května se několikrát objevi-
ly poměrně vysoké teploty +25°C. Stejně vysoké teploty pokračovaly celý 
červen, dokonce 24. a 25. 6. se objevily tropické teploty, ráno +20°C a 
odpoledne +32°C. Následný déšť s bouřkou teploty trochu snížil (+23°C). 
Z obvyklých červencových teplot  vybočovaly třikrát tropické teploty +30°C 
- 33°C ve dnech 10.a 11.7. a 26.7. Pršelo pět dní v měsíci, dokonce se 
spolu s průtrží mračen (27.7.), objevily i kroupy. Srpen byl teplotně prů-
měrný, tropické teploty se objevily čtyřikrát (+30°C) a jednou dne 28. 8. 
(+33°C). S vláhou to bylo slabší, zapršelo pouze čtyřikrát v měsíci. Začá-
tek září byl teplotně nad průměrem, dokonce se v době od 10.9. do 14. 9. , 
objevily pětkrát hraniční (+30°C) tropické teploty. Pršelo dvakrát v měsíci. 
Říjen byl teplotně v normále. Déšť se polepšil, pršelo 2.- 4. října a potom 
6.10.,11.-12. 10. a 25. 10. Listopad byl teplotně průměrný. První ranní 
mrazík se objevil v neděli 13. 11(-2°C). Pršelo pouze 19. 11. Prosinec se 
ohlásil deštěm v noci z 1. na 2. prosince. Vánoce opět bez sněhu s teplo-
tami +5°C, +7°C a +9°C. Hned po svátcích, silný vítr s deštěm. 
  

ŠKOLSTVÍ 
 
"Koncepce školství MČ Praha 21 v období let 2013-2019", schválená 
Zastupitelstvem MČ Praha 21 dne 14. října 2013, je platná i pro rok 2016.  
 
                                     Masarykova základní škola 
 
Masarykova základní škola, je úplnou základní školou s I. a II. stupněm a 
je umístěna ve dvou vzájemně odloučených objektech, Staroklánovická 
230 a Polesná 1690. Nově od 1.9.2016 byla uvedena do provozu pří-
stavba (samostatná budova o šesti učebnách, spojená s budovou v 
Polesné, se vchodem s ulice Čentická). Součástí těchto objektů  jsou: 
základní škola (kapacita 1100 žáků), školní jídelna (kapacita 1600 strávní-
ků), školní družina (kapacita 600 žáků) a školní klub (kapacita 90 žáků).  
Je samostatným právním subjektem - příspěvkovou organizací od 1. 1. 
1993. Ředitelka školy, Mgr. Bc. Alena Sochůrková, je od 1.září 2015 statu-
tárním zástupcem školy. 
 
Školu navštěvovalo celkem 935 žáků. Z toho na I. stupni 675 žáků (prů-
měr na třídu 24,1) a na II. stupni 260 žáků (průměr na třídu 21,7). Vzdělá-
vacím programem pro všechny třídy, zůstává: "Škola - dílna lid-
skosti". Škola má celkem 63 pedagogických pracovníků  a 32 provozních 
zaměstnanců školy. Do šesti prvních tříd nastoupilo 151 žáků (průměr na 
třídu 25,1). Klasifikováno bylo 936 žáků a z toho 6 neprospělo.  
 
Multikulturní výchova, je zapojena do celoškolního projektu (charitativní 
akce dne 22. 3. 2016) a pozvolné zařazení do kolektivu ŠD, dětí cizinců, 
především z Ukrajiny, Ruska a Vietnamu. Pro jejich integraci a pro  potře-
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by těchto žáků, učitelů i rodičů na škole je určen koordinátor, Mgr. Chmelí-
ková, která se orientuje v problematice a ve spolupráci s dalšími institu-
cemi, zajišťuje odbornou pomoc. Nejen v multikulturní výchově, ale i v ja-
zykové výuce se osvědčují jazykové pobyty žáků v Anglii, z nichž letoš-
ní se uskutečnil v květnu 2016 a děti při něm navštívily Londýn, Bringhton 
a Stonehenge.  
 
 V péči o nadané děti, se osvědčil projekt skupiny "Hlaviček", do kte-
rých jsou zařazeni po dohodě s rodiči, vytypovaní žáci z jednotlivých tříd. 
Žákům se věnuje již pátým rokem na plný úvazek pedagog, Mgr. Božena 
Křemenová ve které mají rodiče záruku kvalitní péče a spokojují se s dia-
gnostikou třídního učitele a školního psychologa se zařazením nadaného 
žáka do specializované skupiny. V tomto roce bylo do tohoto projektu za-
pojeno 63 žáků. 
 
Škola, tradičně spolupracuje v rámci přípravy předškoláků se čtyřmi 
MŠ zřizovanými naší MČ. Nedaří se rozvinout navázaný kontakt se sou-
kromými předškolními zařízeními. Spolupráce s občanskými sdruženími 
a spolky v naší obci, se prolíná celým školním rokem, zapojením do 
činnosti spolků, vystoupením žáků na akcích spolků, besedy členů při vý-
uce. Nedílnou součástí je i spolupráce a partnerství s Místní knihovnou 
a Muzeem. V knihovně je to pasování prvňáčků na čtenáře a vydávání 
prvního čtenářského průkazu. Aktivní spojení s Muzeem, je nejen při ver-
nisážích výstav, kdy jsou hojně využívány výtvarné práce žáků, ale v Mu-
zeu se občas vyučuje přímo, mezi vystavenými exponáty. Škola se zapo-
juje do obecních akcí, výročí a oslav a členové školního parlamentu 
se zapojují i do činnosti Agendy 21 MČ Praha 21. 
 
Podpora výuky cizích jazyků patří k hlavním bodům školního vzdělá-
vacího programu. Z tohoto důvodu, je zařazena výuka anglického jazyka 
již do první třídy, jako seznamování se s jazykem v časové dotaci jedné 
vyučovací hodiny týdně a od třetího ročníku pak navazuje výuka tří hodin 
týdně a od šesté třídy pak čtyři hodiny týdně. V osmém a devátém roční-
ku, byla úpravou ŠVP a podle pokynů MŠMT zařazena výuka dalšího cizí-
ho jazyka, ruštiny a němčiny v rozsahu tří hodin týdně 
 
V posledním období se škola zapojuje do mezinárodních programů, vět-
šinou v rámci ekologické výchovy a prostřednictvím chráněného prostředí 
pro školství E-Twinning. Škola také pokračovala v mezinárodním projek-
tu "Ekoškola", kde využívala spolupráci se sdružením Tereza. Zatím se 
bohužel nepodařilo splnit všechna kritéria, aby mohl být titul přiznán. Dvě 
třídy I.stupně se zapojily do programu partnerských škol a pod vedením 
Mgr. Howe a Mgr. Verešové i žáci 7. 8. tříd s Finskem a Belgií.  
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Důležitým bodem školního vzdělávacího programu, je předcházení nega-
tivním jevům chování a vytvářet tak ve škole bezpečné prostředí, nejen z 
hlediska osobního fyzického bezpečí, ale i zdravého a nenarušeného pro-
středí, pro rozvoj duševních činností. Výchozím materiálem pro působení 
na žáky je tzv. Minimální preventivní program. Jedná se o prevenci ši-
kany, závislosti na užívání návykových látek (tabák, alkohol a drogy), van-
dalizmu, rasismu a netoleranci v mezilidských vztazích. Vzácně se bohu-
žel drobné projevy šikany objevují, výjimečně i krádeže, hrubost a projevy 
vandalizmu. Do jednotlivých předmětů, byla včleněna problematika zdraví, 
bezpečnosti a ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výcho-
vy, finanční gramotnosti, korupce, obrany státu a sexuální výchovy.  Za 
účelem jednotného výchovného působení, je na škole ustaven tzv. koor-
dinátor prevence, PaedDr. Marie Hlaváčková.  
 
Většina tříd I. stupně a všechny třídy II. stupně vyjela na ozdravné pobyty, 
bylo zajištěno plavání žáků 2. a 3. tříd a žáci 7. ročníku byli na lyžařském 
kurzu. 
 
Již po jedenácté se uskutečnila charitativní akce "Jarmark Děti dě-
tem", tentokrát pro nadační fond "Kapku naděje". Učitelé a děti školu 
slavnostně vyzdobili a ze všech tříd a chodeb vytvořili skutečný jarmark. 
Pro své rodiče, sourozence, prarodiče i další příchozí připravili i malé ob-
čerstvení. Kdo měl zájem podpořit Kapku naděje, mohl si zakoupit výro-
bek, který vyrobily děti se svými učiteli, často i za pomoci rodičů, nebo pra-
rodičů. Výsledek předčil očekávání, protože se vybralo rekordních 
100 153,- Kč ( sto tisíc sto padesát tři koruny).  
 
Z dalších akcí v průběhu roku, kterých se naši žáci zúčastnili, to byla ma-
tematická soutěž Pangea, kde Tomáš Přinda ze IV.D, obsadil druhé mís-
to v krajském kole a v celostátním kole se umístil na 14. místě ze 6605 
účastníků. Žákyně Gabriela Ottová z V. C, byla v krajském kole třetí a v 
rámci republiky byla ze 6785 účastnic na 70. místě. Březnové obvodní ko-
lo Turnaje v badmintonu probíhalo v rámci dvouher chlapců a děvčat a 
smíšených čtyřher. Naši reprezentanti, žáci 8. a 9. tříd, Anna Pátková, 
Markéta a Klára Soustružníková, Daniel Andrš, Martin Entlicher a Vojta 
Černý skončili na 3. místě.  
V okresním kole Pythagoriády, se do soutěže zapojilo 82 našich žáků a 
1.- 4. místo obsadil Jakub Šmatlák a další tři žáci obsadili 5. - 23. místo, 
všichni z V. C.  Přebor školní mládeže ve sportovním lezení, jako ote-
vřený závod s účastí 100 závodníků z celé ČR, se uskutečnil 12. dubna 
2016, zároveň i jako přebor školy. 19. dubna se uskutečnilo okresní kolo 
McDonald´s Cupu, jako Přebor škol v kopané. Naši žáci získali v kate-
gorii 1. - 3. tříd 1. místo a v kategorii 4. - 5. tříd 4. místo. 
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V dubnu na Čarodějnicích 2016, pomáhali žáci Masarykovy školy, Katka 
Dlabačová, Eliška Hájková, Anna Hejhalová, Sofie Anna Jakob, Filip Gol-
dman a Viktor Vodička s dopolední i odpolední přípravou jednotlivých sta-
novišť soutěží na hřišti, včetně jejich úklidu po skončení programu. Paní 
učitelka Mgr. Václava Valentová, spolu s žáky V. D. Hanou Hnízdilovou, 
Petrou Jandovou, Ester Vrbovou, Evou Skřivánkovou a Gustavem Sechte-
rem, vyráběli letošní čarodějnici. Ve spolupráci s muzejní radou, připra-
vili žáci 5. - 9. tříd obrázky pro Výstavu k 700. výročí narození Karla 
IV. v místním Muzeu. V pátek 6. května 2016, se uskutečnil Den otevře-
ných dveří na II. stupni Masarykovy ZŠ. Zájemci si mohli, po předložení 
průkazu totožnosti na recepci, prohlédnout školu a navštívit i vyučovací 
hodinu. V plavecko-běžeckém poháru, získala naše škola 3. místo ze 30 
škol. Ve Štafetovém běhu-přeboru škol, pro 1. - 5. třídy, získali v okres-
ním kole  2. místo a postup do krajského finále, kde z toho bylo 6. místo.  
 
Stručně o tom, co se letos podařilo navíc. Ve škole pracovalo více než 
33 zájmových kroužků, nabízejících smysluplné trávení volného času. By-
la zavedena elektronická třídní kniha. Počet interaktivních tabulí ve škol-
ních budovách, vzrostl o šest. Díky přístavbě, byla navýšena kapacita ško-
ly. Škola se přihlásila jako plátce DPH a podává měsíční hlášení. Podařilo 
se zajistit základní a zdokonalovací kurzy plavání. 
 
V dramatické výchově pokračovala spolupráce s divadlem  GONG, 
představení "Stínadla se bouří", "Trampoty Kmotry Lišky", "Dobrodružství 
kocoura Modroočka", "Míša Kulička" a "Lakomá Barka".  
 
Školská rada byla ustavena v souladu se školským zákonem, který vy-
mezuje její pravomoci, v lednu 2006. Má šest členů s poměrným zastou-
pením dvou členů za zřizovatele, rodiče a pedagogy. V tomto školním roce 
zasedala Rada 6x.  
 
V říjnu zemřely dvě bývalé dlouholeté členky učitelského sboru, paní 
Jiřina Ježková, která učila na újezdské škole v letech 1956 - 1991 a 
paní učitelka Miroslava Buzovská, která na újezdské škole působila v 
letech 1971 - 1991, z toho řadu let jako zástupkyně ředitele školy. 
 
První stupeň základní školy, je převážně situován do zrekonstruované 
budovy v parku, Staroklánovická 230. Zde probíhá výuka pro žáky 1. - 4. 
tříd a je zde umístěna i většina oddělení školní družiny. Do areálu patří 
také školní jídelna, tělocvična, divadelní sál a zahrada s herními prvky.  
 
Druhý stupeň, je umístěn v Polesné ulici č. p. 1690, kde jsou 5. - 9. třídy, 
některá oddělení školní družiny, školní jídelna, tělocvičny a venkovní spor-
tovní areál. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou integrováni v 
rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče třídním učitelem, 
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speciálním pedagogem, školním psychologem a výchovným poradcem. U 
jednotlivců, se zvlášť těžkým postižením i asistentem pedagoga. Od roku 
2013, je žákům, rodičům a pedagogům k dispozici  na Masarykově zá-
kladní škole Školní poradenské pracoviště ( 2 speciální pedagogové, 2 
psychologové, metodik prevence, výchovný poradce a asistent pedago-
ga). Celý projekt, je financován z Evropských sociálních fondů a z fondu 
Magistrátu hlavního města Prahy. 
 
V rámci environmentální výchovy (EVVO) která se prolíná jednotlivými 
předměty, jsou navíc zřízeny ekologické hlídky, které zajišťují informace a 
poučení ostatních žáků, organizují třídění odpadu a dohlížejí na šetření 
energiemi. Žáci, monitorují také stav naučných stezek v okolí školy a spolu 
se školníkem Bc. Petrem Tilzem opravili poškozený mostek na trase Lesní 
galerie I.. Dvakrát ročně je organizován sběr papíru a textilu i za účasti 
veřejnosti. Žáci, se přímo účastní i akcí zaměřených na životní prostředí a 
ochranu ovzduší ( Den Země , Den bez aut a pod.). 
 
Činnost školní družiny a školního klubu, nedoznala zásadních změn a 
probíhala v souladu s vyhláškou MŠMT ČR, o zájmovém vzdělávání. Ve-
dením školní družiny byla pověřena Bc. Helena Vonešová a školní klub 
zajišťuje Mgr. Miroslav Kurka. Školní družina byla rozdělena do čtrnácti 
oddělení a počet dětí se pohyboval celoročně kolem 400. Školní klub, po-
skytoval ve třech odděleních bezpečné prostředí 90 žákům druhého stup-
ně a byl využíván především žáky nižších ročníků.  
 
Školní jídelna, vaří ve dvou provozovnách, ve Staroklánovické a 
v Polesné ulici. Oba provozy, mají společné organizační vedení. Jídelna v 
Polesné, zajišťuje také celodenní stravu pro MŠ Sluníčko a 1. MŠ 
v Čentické ulici. Vaří v průměru 1100 obědů, pro žáky a zaměstnance ško-
ly, zaměstnance MÚ, zaměstnance školní jídelny a pro klienty sociálních 
služeb MÚ. Podstatný vliv na zlepšení provozu, měla generální rekon-
strukce kuchyně v Polesné ulici, která proběhla o prázdninách v roce 
2014.  Školní jídelna spolupracuje s Vyšší odbornou školou zdravotnickou 
a v jídelně školy pracuje nutriční terapeut, který spolupracuje při sestavě 
jídelníčků. Osvědčil se i výběr jídel přes internet.  
 
Vzhledem k technickému stáří kotelny v "nové" budově Masarykovy zá-
kladní školy v Polesné ulici, pocházející z let 1989 - 1990, bylo rozhodnuto 
o její rekonstrukci a modernizaci. Vlastní stavba, byla uskutečněna o let-
ních prázdninách 2016. Celkové náklady na akci byly 5,1 milionu Kč, včet-
ně DPH a byly z větší části hrazeny z dotace Magistrátu HMP. 
 
                                   1. Mateřská škola, Čentická 
Ředitelkou 1 MŠ, je od 1. 7. 2015 paní Mgr. Helena Kuprová. 1. Mateřská 
škola v Čentické ulici 2222, se nachází v zástavbě rodinných domů u lesa. 
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Budova je patrová, s bezbariérovým přístupem se třemi třídami s kapaci-
tou 76 dětí. O děti, pečuje 6 pedagogických pracovníků a dalších 5 pra-
covnic, které zajišťují provoz školy a školní jídelny. Pedagogický sbor, je 
plně kvalifikovaný. Na přípravě výchovně vzdělávacího programu, na-
zvaného "Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám prima", se 
podílel celý kolektiv mateřské školy. Program, byl doplněn celoročními 
motivačními projekty "S úsměvem jde všechno lépe", "Mámo táto, babič-
ko, dědo, nauč mě to" a nově i o projekt "Mezi námi", který se snaží sblížit 
děti předškolního věku se seniory Klubu aktivních seniorů (KAS), hlavně 
formou her s dětmi. Motivační program k environmentální výchově 
je"Vidím, slyším, ochutnávám, rukama pak tvary hádám". 
 
Cílem vzdělávacího a výchovného působení, je harmonická osobnost 
každého jednotlivého dítěte, způsobilá a schopná se aktivně vypořádat s 
nároky života, které jsou na ni běžně kladeny, zejména v prostředí jemu 
blízkém (rodina a MŠ) a zároveň i s těmi, které ho v budoucnosti čekají 
(při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání. 
 
Vzdělávací program, je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s 
individuálním přístupem a v úzké spolupráci s rodinou. Velká pozornost se 
věnuje vztahům mezi dětmi, kdy je kladen důraz na pozitivní a kamarád-
ský vztah, bez ohledu na národnost, sociální původ a věk dítěte. Děti jsou 
hodnoceny 2x ročně. Atmosféra, se co nejvíce blíží rodinné pohodě a kli-
du. 
 
Dvě třídy v mateřské škole jsou heterogenní. Vzhledem k tomu, se mladší 
děti učí rychleji pozorováním starších kamarádů při jejich činnosti, snáze 
se zapojují do kolektivu a vztahy mezi dětmi jsou ohleduplnější a rozvíjejí 
se tak vzájemné sociální vztahy. 
 
 Kromě běžné výuky, se děti seznamují 1x týdně s anglickým jazykem, ve 
skupinách po 10 dětech. Výuku, vede zkušená lektorka a zájem o výuku je 
velký. Seznamování probíhá formou písniček, tanečků, slovních hříček a 
výtvarného projevu.  
 
Děti navštěvují každý měsíc divadelní představení, nebo naučný pro-
gram. Škola spolupracuje s Místní knihovnou, Místním muzeem a dalšími 
organizacemi v obci i při obecních akcích (Den Země, Čarodějnice, karne-
val, ukázky práce policie a hasičů, pasování předškoláků na čtenáře v 
Místní knihovně a dalších). V rámci multikulturní výchovy, pomáhají škole 
rodiče - v letošním roce rodiče z Vietnamu. Pořádají se posezení s těmito 
rodiči, kteří vyprávějí o místních zvycích, pouští se písničky a fotografie z 
jejich zemí. Velký důraz, klade škola na prevenci rizikového chování, for-
mou rozhovorů s dětmi o tom, co je špatné a co dobré. Velká pozornost je 



List 8 z 48 

 

věnována vztahům mezi dětmi, kde je důraz kladen na pozitivní a kama-
rádský vztah, bez rozlišování národností, sociálního původu a věku dětí. 
 
                                    Mateřská škola "Sedmikráska"  

Mateřská škola sídlí na adrese Lišická 1502 a ředitelkou školy je paní Bc. 
Naděžda Kosanová. 

Dobře vybavená mateřská škola s prostornými zahradami, vlastní kuchyní, 
s letitou tradicí profesionálního a vstřícného přístupu, výborným kolekti-
vem pedagogických i provozních zaměstnanců. Velmi dobrá je spolupráce 
s rodiči dětí, i se zřizovatelem ÚMČ Praha 21.  

Hlavním záměrem mateřské školy, je podporovat u dětí zdravé sebevě-
domí, samostatnost, aktivitu, vytvářet podmínky pro radostnou atmosféru 
plnou důvěry, kamarádství, komunikace, empatie a individuálního přístu-
pu, podněcovat myšlení, asertivitu a především vnímat každé dítě jako 
jedinečnou neopakovatelnou bytost s vlastními rozdílnými schopnostmi, 
dovednostmi a potřebami.  

Pětitřídní mateřská škola, je zaměřena na přírodu a životní prostředí. 
Čtyři třídy, jsou v hlavní budově (Lišická 1502), která je umístěna dál od 
hlavní silnice, má 2 rozlehlé a dobře vybavené zahrady, jedna třída je na 
odloučeném pracovišti (Hulická 1535) v rodinném domku s menší zahra-
dou. Celkem je ve škole 76 dětí o které pečuje 10 pedagogů. Osm peda-
gogů, má odbornou kvalifikaci a dva studují. Provoz školy zajišťuje dalších 
7 zaměstnanců. Dobrá je i spolupráce s Masarykovou základní školou  
(vzájemné návštěvy našich prvňáků a předškoláků) a s Místním úřadem 
(kulturní programy při vítání občánků, nebo při besídkách důchodců). V 
rámci vzdělávacího programu, není výuka jazyků. Pouze formou kroužků, 
je angličtina pro nejmenší a dále keramika, sportovní hry, dětský aerobik a 
dětské tanečky. V mateřské škole dobře funguje Rodičovská rada, která 
se schází několikrát za rok a navrhuje akce pro děti, během roku, jako 
"Drakyáda", nebo "Sportovní odpoledne".  Dobře fungují i společné akce, 
například brigáda na úpravu školní zahrady, táborák, vánoční besídka s 
programem dětí a další. 

Součástí školního vzdělávacího programu, je seznamování s příro-
dou, péče o životní prostředí, změny v přírodě a seznamování s jiný-
mi zeměmi. Do multikulturní výchovy, patří také naše lidové zvyky a tradi-
ce, se kterými jsou děti seznamovány (Čert a Mikuláš, Vánoce, Masopust 
a Velikonoce). U mladších dětí, je hlavním úkolem, nenásilnou a hravou 
formou začleňovat děti do kolektivu. Důraz, je přitom kladen na socializaci 
a snahu po samostatnosti. U starších dětí, je program plně zaměřen na 
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samostatnost, sebevědomí, vzájemnou pomoc, toleranci, spolupráci a 
podporu samostatného myšlení.  

                                       Mateřská škola Rohožník  
 
Zastupující ředitelka, paní Bc. Iveta Průšová, má k dispozici 7 pedagogů a 
5 provozních zaměstnanců.. Kapacita školy je 84 dětí. Mateřská škola, je 
umístěna na okraji naší městské části v sídlištní zástavbě (Žárovická 
1653), ale nedaleko lesa s prostornou, dobře vybavenou školní zahradou. 
 
Ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) s názvem "Letí, letí, balón pl-
ný dětí", připravila škola vzdělávací nabídku v podobě integrovaných blo-
ků. Integrované bloky nebyly časově omezené, přizpůsobovaly se zájmu a 
potřebám dětí a množstvím nápadů, které společně s učitelkami měly. Mo-
tivačním prvkem byl létající balón. 
 
Byl s nimi i při patnácti návštěvách divadel, oslavě svátku maminek, a dal-
ší spoustě akcí, jako Maškarní bál, Svátek maminek, Pohádková noc v 
MŠ, Den Země, Den dětí, Rohožnická olympiáda, Jak vyzrát na bacily, 
Výlet na Staré Hrady, nebo Velká zahradní párty s pasováním předškolá-
ků. Mottem školy, zůstává "Vše s úsměvem". Do dění ve škole, se za-
pojují i rodiče. MŠ Rohožník, spolupracuje s Vyšší odbornou školou peda-
gogickou a sociální Praha 6, jejíž studentky dochází do mateřské školy na 
praxi. Každé oddělení MŠ, navázalo spolupráci s jednou třídou prvního 
stupně Masarykovy základní školy. Cílem spolupráce, je propojení a ply-
nulá návaznost předškolního a základního vzdělávání, prevence proti ši-
kaně, upevňování mezilidských vztahů a usnadnit dětem, jejich další ži-
votní a vzdělávací cestu. Trvalá je i spolupráce s Místní knihovnou, Muze-
em, humanitární organizací ADRA i újezdskými zahrádkáři. 
 
Vzhledem k vysokým cenám tepla v lokalitě sídliště Rohožník, kde je cent-
rálním zdrojem kotelna Pražské teplárenské, bylo začátkem roku roz-
hodnuto o odpojení od centrálního zdroje tepla a stavbě vlastní ply-
nové kotelny v místě dnešní výměníkové stanice v MŠ Rohožník. 
Současně byly vyměněny i staré rozvody a nové provedeny v mědi. Celá 
stavba byla provedena o letních prázdninách 2016. Celkové náklady na 
akci, byly 2,3 miliony Kč, včetně DPH a byly hrazeny převážně z do-
tace Magistrátu HMP.  
 
                                       Mateřská škola "Sluníčko" 
 
Mateřská škola Sluníčko, se nachází v klidném a pěkném prostředí MČ a 
je součástí Masarykovy základní školy v Polesné ulici 1690, kde využívá 
celé třetí poschodí, které je odděleno od ostatních prostor školy. V letoš-
ním roce, má škola celkem 77 žáků. Škola má 8 pedagogů a 4 provozní 
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zaměstnance. Ředitelkou školy, je paní Mgr. Ivana Huttová. Čtyři třídy, 
jsou barevně rozlišeny v barvě modré, červené, zelené a žluté. Jedna z 
tříd je určena na svačiny dětí a dětskou ložnici. Na patře mají děti k dispo-
zici sociální zařízení a v přízemí jsou dvě šatny. Na využití tělovýchovných 
aktivit, má škola k dispozici tělocvičnu základní školy. Ke školce patří i 
oplocená zahrada s travnatou plochou a pískoviště se zahradními prvky 
pro volný pohyb dětí, včetně mobilního WC. Stravování dětí, je zajišťováno 
dovozem jídel z Masarykovy základní školy, pracovnicí školní výdejny. 
 
I v tomto roce, škola pokračovala s vytvořeným vzdělávacím plánem 
"Sluníčko putuje k dětem". Vzdělávací program vychází z cílů a pěti ob-
lastí, Rámcově z vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Té-
matický blok, je sestaven ze čtyř témat ročního období a zahrnuje všechny 
požadavky na rozvoj osobnosti dítěte. Děti, navštěvovaly pravidelně diva-
delní představení a spolupracovaly při dalších akcích, jako "Den Země", 
nebo "Čarodějnice". Dětem se velmi líbil výlet do Prahy a na Petřín. Velmi 
dobrá, je i spolupráce s rodiči, kteří pomáhají učitelkám při výletech, 
nebo plaveckém výcviku. V rámci jazykové výchovy, mají děti 1x týdně 
výuku angličtiny. Velmi dobrá je spolupráce s Masarykovou školou i Ob-
čanským sdružením rodičů při MŠ, které 2x ročně organizuje konzultace 
rodičů s učiteli. Velmi úspěšná byla i benefiční akce, kdy se vybraly finan-
ce na rekonstrukci školní zahrady.  
 
Zajímavá spolupráce proběhla v době od 30. ledna do 28 února 2016 
s organizací AISEC a s programem pro MŠ s názvem "EDISON Little". 
Na dobu třiceti dnů, přijeli do MŠ stážisté z Brazilie a Indonésie, kterým 
jsme zajistili ubytování a stravu. Stážisté prezentovali kulturu svých zemí, 
učili děti zpívat, tančit, hráli společně hry, vyráběli tradiční předměty a se-
znamovali děti se svým rodným jazykem. Byli to vesměs zodpovědní a 
vysokoškolsky vzdělaní lidé. Všechny aktivity probíhaly v angličtině. 
  
Protože poptávka na umístění dětí do mateřských škol dlouhodobě 
převyšuje nabídku a státní mateřské školy nestačí tuto poptávku 
uspokojit, vzniklo v posledních letech několik soukromých mateř-
ských škol a hlídacích center, které zajišťují výuku, případně i hlídání 
dětí za úplatu. 
 
Baby centrum "V zahradě" 
 
Centrum, sídlí v Čenovické ulici 1085 a provozní ředitelkou je paní ing. 
Blanka Hudečková. Je první soukromou školkou v Újezdě a působí zde již 
desátý rok Provozují jesle (do 2,5 roku) a mateřskou školu od 2,5 roku do 
6 let. Děti, si mohou vybrat z velké nabídky zájmových kroužků a předško-
láci, mají navíc zvláštní vzdělávací program. Zřizují také letní příměstský 
tábor. Měsíční polodenní docházka stojí 5 300 Kč a celodenní 7 150 Kč.  
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MŠ "Šťastné děti" 
 
Majitelkou školy, sídlící v Ratbořské ulici 1505, je paní Kateřina Klimento-
vá. Do jeslí, přijímají děti již od 2 měsíců.. Zajišťují také večerní, noční a 
víkendové hlídání dětí. 
 
HC Sluníčko 
 
Ve vedení školy, je paní Eva Pešková a škola sídlí v Lstibořské ulici 2396. 
Škola má tři oddělení, jedno od 18 měsíců do 3 let a dvě od 3 let do 6 let.  
 
Centrum Květinka o. s. 
 
Škola, sídlí v Chotouchovské ulici 1064 a vedoucí manažérkou školy je 
paní Michaela Kučerová. Škola, nabízí celoroční provoz pro děti od 2 let. 
Je v rodinném domku se zahradou a bazénem.  
 
Levandulka školka 
 
Školka sídlí ve Vlkanovské ulici 964 a ředitelkou je paní Božena Štikarová. 
Přijímá děti od 2 let. 
 
Baby centrum Podmořský svět 
 
Vedoucí manažérkou je paní Michaela Řeháková a centrum sídlí na Sta-
roújezdské 24. Vzdělávací program se odvíjí od zákonitostí přírody a vy-
chází ze čtyř ročních období. Hlídání i výchova dětí, se uskutečňuje v klid-
ném prostředí rodinného domu se zahradou. 
  
Limetka 
 
Limetka, je mezinárodní česko-anglická Montessori školka, pro děti od 
2,5 roku a vychází z pedagogiky Marie Montessori. Sídlí v Borovské ulici 
1697. Je otevřena od října 2014. Ve třídě jsou vždy dvě učitelky, jedna 
hovoří česky a jedna anglicky. Aktivity v malém kolektivu, pod odborným 
vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, zaručují pro děti kvalitní 
předškolní přípravu. Školka se nachází v zrekonstruované vile se zahra-
dou, v těsné blízkosti Klánovického lesa. 
 
Anglická školka Kindergarten 

 
Školka funguje od října 2008, jako soukromé zařízení pro děti předškolní-
ho věku. Od letošního roku je zapsána v Rejstříku škol a školských zaří-
zení. Majitelkou školy sídlící v Luníkovské ulici 2454, je paní ing. Dana 
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Robertson. Tato školka, vybočuje z  běžného standardu mateřských ško-
lek, nejen náplní výuky, ale i cenou. Jedná se soukromou jazykovou ma-
teřskou školu pro děti od 2 do 6 let. Výuku, vedou plně kvalifikovaní učitelé 
a rodilí mluvčí. Jezdí s dětmi do blízkého i vzdálenějšího okolí. Nejoblíbe-
nější je Klánovický les a blatovský rybník, kde děti každoročně topí More-
nu. Na zahradě školky, mají děti k dispozici pískoviště, prolézačky a tram-
polinu. V ceně školného, je i řada  aktivit, jako jízda na koních, jóga, solná 
jeskyně, hra na flétnu a klavír a předškolní příprava. Celodenní docházka 
včetně stravného, činí u úrovně "Standard" 15.995 Kč a úroveň "Premium" 
měsíčně 17.995 Kč.  

 
Mateřská škola Elfík 

 
Škola je umístěna v prostorné vile se zahradou i parkovištěm. Pečují o děti 
od 18 měsíců a v ceně je i rozšířená výuka angličtiny. Škola sídlí v ulici 
Velebného č. p. 1899. 

 
ZE ŽIVOTA OBCE 

 
V době od 11. do 24. ledna 2016, vybudovala spol. Skanska dešťovou 
kanalizaci v zeleném pásu u komunikace Starokolínská (na Blatově) v 
úseku od Ochozské po Běchovický potok (bez omezení dopravy). V ter-
mínu od 25. ledna do 7. února pokračovala stavba do Ochozské ulice, kte-
rá byla uzavřena v úseku od Starokolínské po Cerhýnskou, rezidenti a zá-
sobování měli vjezd povolen, objízdná trasa vedla po Cerhýnské a Onšo-
vecké. 
 
Vnitřní spory mezi stranami a spory zastupitelů, vyústily v závěru 
loňského roku prakticky v bezvládí, kdy naše městská část byla tři 
měsíce nejen bez starosty, ale i bez celé rady. Bezvládí doprovázely 
osobní spory mezi zastupiteli, na kterých většinou ztroskotaly snahy o vy-
tvoření nové koalice. Teprve na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, 
letos 1. února 2016, byla zvolena nová Rada MČ Praha 21. Starostkou 
se stala Karla Jakob Čechová, místostarosty RNDr. Pavel Roušar a 
Jan Slezák, radními MUDr, Jaroslav Jeníček CSc. a RNDr. Jitka Jenšov-
ská. Nová koalice je složena ze zastupitelů pěti volebních stran: TOP09, 
Otevřený Újezd, ČSSD, Strana Svobodných občanů, Pro Prahu a dvou 
nezávislých zastupitelek zvolených za ODS, čímž se hnutí ANO dostalo 
do opozice. Koalice má mandát deseti zastupitelů. ZMČ schválilo rozpo-
čet Městské části Praha 21 na rok 2016, jako vyrovnaný. Přijalo rezig-
naci ing. Šárky Zátkové na funkci politik MA21 a jmenovalo novým politi-
kem MA21 RNDr. Pavla Roušara. Schválilo termín "Veřejného fóra", které 
se uskuteční 20. dubna 2016, od 18 hodin. Témata: školství, doprava, 
bezpečnost, životní prostředí a další. 
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Nově zvolená rada MČ si na svém prvním zasedání 2. února schválila 
kompetence jednotlivým členům. Starostka Karla Jakob Čechová 
(TOP09), bude mít na starosti školství, audit, kulturu, spolky bezpečnost a 
veřejný pořádek. Místostarosta Pavel Roušar (Otevřený Újezd), zodpo-
vídá za místní agendu 21, strategický rozvoj MČ, rozvoj veřejné správy, 
majetek a investice, územní rozvoj, informatiku a cyklodopravu. Místosta-
rosta Jan Slezák (ČSSD), má na starosti dopravu,finance a vedlejší hos-
podářskou činnost. Radní Jitka Jenšovská (Hnutí pro Prahu), dohlíží na 
životní prostředí, sport, mládež a volnočasové aktivity.Pátý člen rady Ja-
roslav Jeníček (Strana svobodných občanů), zodpovídá za rozvoj soci-
ální a zdravotní politiky, oblast seniorů a za Újezdský zpravodaj.  
 
Dne 4. února, na společném zasedání všech účastníků  dopravní stavby 
číslo 3140, etapa 0005 - Stavba splaškové kanalizace na Starokolín-
ské, kde bude vybudována od křížení s Ochozskou v jízdním pruhu ve 
směru od centra, bylo rozhodnuto o kyvadlové dopravě s dočasnou 
signalizací, kterou navrhla Rada MČ Praha 21. Magistrát hl. města Pra-
hy (ODA), vydal 12. února, na žádost realizátora stavby spol. Skanska 
Property Czech Republic, s. r. o. rozhodnutí, kterým povolil zvl. užívání 
ulice Starokolínská v termínu od 29. února 2016 do 22. května 2016. 
Tato etapa byla ukončena již 4. května a od 9. května byla přesunuta za-
stávka busu "Blatov" ve směru do centra zpětně k restauraci Stodola. Na 
tomto místě zůstala zastávka po celou dobu výstavby kanalizace. Před-
chozí etapa byla ukončena již 29. června( původně plánovaná do 17.7) a 
další etapa byla zahájena 18. července 2016. Opět funguje kyvadlová do-
prava a dočasné světelné signalizační zařízení. Stanice busu Blatov ve 
směru z centra se posouvá asi o 70 metrů k ulici Oplanské. Od 27. 10. do 
14.11. 2016, proběhla rekonstrukce stávající a technicky nevyhovující za-
stávky Blatov ve směru z centra (proti Bio prodejně) a tato zastávka byla 
přemístěna zpětně mezi restauraci Na Blatově a Čínskou restaurací. Od 
4. listopadu bylo odstraněno veškeré provizorní světelné signalizační 
značení (SSZ), dne 14. 11. byla zkolaudována nově upravená zastáv-
ka Blatov ve směru z centra a dne 16. listopadu byly zrušeny obě do-
časné autobusové zastávky, u restaurace Na Blatově ve směru z cen-
tra a u restaurace Stodola, ve směru do centra.  
 
Dne 3. března 2016, vydává ÚMČ Praha 21 výzvu, kde vyhlašuje kon-
kurs na místo šéfredaktora Újezdského zpravodaje, s nástupem od 
května 2016. Po odvolání šéfredaktora Vojtěcha Varyše, který skončil k 
31. 12. 2015, Rada MČ odvolala k témuž datu i kompletní redakční radu a 
pověřila od 1. ledna 2016, prozatímním vedením redakce a přípravou dal-
ších čísel Zpravodaje, dosavadního zastupitele pana MUDr. Jaroslava Je-
níčka. 13. dubna se poprvé sešla sedmičlenná komise pro výběr nového 
šéfredaktora. 
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Postupně komise otevřela všech 13 obálek, v pořadí v jakém na radnici 
došly a seznámila se s jejich obsahem.  Každý člen komise individuálně 
obodoval každou přihlášku body od 0 do 3 bodů. Nejlepších pět vybraných 
uchazečů, bylo pozváno na 20. dubna ke druhému kolu výběru a osobní-
mu pohovoru. Po vyslechnutí všech kandidátů, byli tito opět individuálně 
bodově  ohodnoceni, podle stejného klíče. Komise poté doporučila Radě 
MČ, jako vítězného kandidáta pana Mgr. Blahoslava Hrušku. Rada na 
svém zasedání 26. dubna, doporučila pana Mgr. Blahoslava Hrušku 
na funkci šéfredaktora. Koncem července, zvolili újezdští radní pět 
členů redakční rady, která prakticky od začátku roku 2016 neexisto-
vala. Zvolení členové, Eva Danielová, Hana Jančová, Jonáš Jenšov-
ský, Pavel Moudrý a Jaroslava Vostatková, se budou podílet na tom, 
aby Zpravodaj zůstal občanským a nepolitickým měsíčníkem. 
 
Po celý rok, přinášel Újezdský Zpravodaj informace, jak z Úřadu MČ, 
tak i ze života spolků, organizací i občanů. V rubrice "Kalendárium", 
přinášel informace o termínech chystaných aktivit a vracel se také k zají-
mavým událostem v obci. Zpravodaj, si zachoval svou apolitickou koncep-
ci a celé číslo, je pravidelně prezentováno na webu MČ Praha 21. Spolu s 
touto kopií tištěné verze, byl na web umísťován občasník, Elektronický 
Zpravodaj, do kterého byly vloženy články, které se do tištěné verze ne-
vešly, nebo jejichž verze, byla zkrácena. Bohužel, po celý rok pokračovaly 
problémy s doručováním Zpravodaje Českou poštou a. s., a tak se ve 
schránkách občanů objevoval náš měsíčník opožděně a někdy nebyl do-
ručen vůbec.  Na inzerát ÚMČ, který hledal nového distributora schopného 
zajistit doručení Zpravodaje do tří dnů od vydání, nikdo nereagoval. 
 
Rekonstrukce STL plynovodního řadu ve Staroújezdské ulici, byla 
zahájena 7. března a  pokračovala ve třech etapách až do poloviny květ-
na. Doprava probíhala kyvadlově bez signalizace (menší zábor), pouze 
poslední etapa byla řízena SSZ. 
 
Skanska zahájila dne 4. dubna 2016 II. etapu rekonstrukce pozemní 
komunikace Hodkovská, v úseku mezi Svojšickou a Sudějovickou. Ko-
nec etapy 29. 5. 2016. V návaznosti potom pokračovala III. etapa s ukon-
čením 31. července 2016.  
 
ÚMČ, uspořádal dne 20. dubna 2016 Veřejné fórum v sále Polyfunkční-
ho domu Level. Témata diskuze: Školství, Bezpečnost, Doprava, Životní 
prostředí, Volný čas, Občanská vybavenost.  Občané se shodli na for-
mulaci významných podnětů rozvoje Újezda nad Lesy, tzv. TOP pro-
blémů. Občané diskutovali u různých tématických stolů a z diskuze vzešlo 
deset okruhů: zabezpečení školy (vrátný, kamerový systém), Využití Leve-
lu, multifunkční hala + restaurace, koncepce urbanistické studie obce, sta-
vební úprava hlavní křižovatky (zabezpečit levá odbočení), technické vy-
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bavení základní školy, redukce počtu divokých prasat, podpora MČ sou-
kromníkům, zřízení minibusové linky (Rohožník, Božkovna, Nová Sibřina). 
 
Občané, kteří se fóra nezúčastnili, mohli do 31. 5. využít následně vyhlá-
šenou anketu, která byla spolu se závěry z Veřejného fóra, předložena k 
projednání v Radě a Zastupitelstvu Praha 21. 
 
Zastupitelstvo MČ na svém zasedání 25. dubna schválilo přidělení 
grantů pro rok 2016. Bylo podpořeno 20 organizací a 42 projektů. 
Celkem bylo rozděleno 448 013 Kč. 
 
V květnu, 16. 5. se uskutečnil "Kulatý stůl" na téma "školství. Čtrnáct 
občanů diskutovalo o tématech vzešlých z Veřejného fóra, technické vy-
bavení školy,zabezpečení školy, školní autobus a další. Hned 30. května, 
byl další "Kulatý stůl" k dopravním tématům, zřízení midibusových linek, 
zabezpečení hlavní křižovatky u Levelu, parking u nádraží a další témata. 
Účast šestadvaceti občanů. 
 
Společnost Čermák a Hrachovec a. s., položila v době od 16. května do 
29. května 2016, nový asfaltový povrch na zbytku nedokončeného 
úseku komunikace "nižší" Starokolínská, od Wellnes Kossuth až po 
Nadějovskou. 
 
Již od roku 2015, byl na území MČ Praha 21 zahájen projekt "Mapo-
vání objektů z hlediska přístupnosti".  Mapování se provádí proto, aby 
zejména lidé, kteří mají omezenou schopnost pohybu, třeba i krátkodobě 
(po úrazu), se mohli dobrat kvalitních informací o přístupnosti objektů, kte-
ré potřebují navštívit. Naše radnice, využila grantové výzvy hlavního měs-
ta Prahy a pokračuje v mapování i letos. Postupně se tak bude rozšiřovat 
databáze i na webových stránkách MČ Praha 21. 
 
Plán rozvoje vzdělávání má svůj Řídící výbor. Základní a ustavující 
jednání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v 
Praze 21 (P21- MAP) se konalo 18. října 2016 v Divadelním sále Masary-
kovy základní školy v Újezdě nad Lesy, kde přítomné přivítala starostka 
Karla Jakob Čechová. V průběhu setkání, byli zástupci zřizovatelů, jednot-
livých škol a školek, seznámeni s obsahem a předpokládaným průběhem 
projektu. Zúčastnili se také členové spolků i odborné veřejnosti z řad rodi-
čů a zástupců školních rad. Právě výstupem tohoto setkání, je Řídící vý-
bor, tedy hlavní pracovní orgán rozvoje partnerství, projektu P21-MAP. 
Řídící výbor má 25 členů, kteří reprezentují klíčové aktéry vzdělávání, 
působící v Praze 21. Každá z jednotlivých městských částí, tedy Bě-
chovice, Klánovice, Koloděje a Újezd nad lesy, má v Řídícím výboru 
své zastoupení. Byl odhlasován statut a jednací řád. Výbor se bude 
scházet nejméně každý půlrok a bude projednávat zásadní návrhy a do-
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kumenty, které projekt přinese, zejména Strategický rámec do roku 2023 a 
nakonec i samotný Místní akční plán. Členové výboru tuto činnost vy-
konávají dobrovolně a bezplatně.  Paní ing. Lucie Černá, je manažer-
kou projektu. 
 
Finanční odbor, má v evidenci téměř 1500 majitelů psů. Roční poplatek 
za psa, činí u důchodců 200,- Kč, majitelé rodinných domků platí 300,- Kč 
a majitelé psů na sídlišti Rohožník, platí 1 500,- Kč.  
 
Městská policie Praha 21, sídlí se svým okrskem na adrese Lomecká 
656, Praha 21-Újezd nad Lesy. V roce 2017 se přestěhuje do nově bu-
dovaného objektu na Rohožníku, kde strážníci budou společně se 
skauty. V jednotlivých okrskových služebnách, jsou tyto počty strážníků: 
Klánovice (5), Újezd nad Lesy (5), Koloděje (1) a Běchovice (2). Policie 
ČR, sídlí v nové budově v Hulické ulici 2620, Praha 21-Újezd nad Lesy a 
vedoucí oddělení je npor. Vladimír Fober. Proti roku 2015, došlo ke sní-
žení trestné činnosti v Újezdě nad Lesy. V žebříčku Top 10 nejbezpeč-
nějších čtvrtí v Praze, se Újezd nad Lesy umístil na 4. místě.  
 
Přístavba Masarykovy základní školy byla včas dokončena, takže za-
čala sloužit již v novém školním roce od 1. září 2016.  
Zastupitelstvo hl. města Prahy, schválilo v březnu 2015 účelovou dotaci ve 
výši 25 milionů na tuto přístavbu. Projekt byl zpracován na 6 tříd, šatny a 
sociální zařízení a další provozní místnosti. Jedná se o dvoupodlažní ob-
jekt, umístěný mezi jídelnou a sportovním hřištěm, se samostatným vstu-
pem z ulice Čentická. Se současnou budovou školy je spojen propojova-
cím krčkem. Práce na přístavbě, byly zahájeny po prázdninách 2015. 
Celkové náklady, byly ve výši 29,0 milionů Kč, včetně DPH a byly 
hrazeny převážně z dotace Magistrátu HMP. 
 
Komise volnočasových aktivit (KVA), zahájila již VIII. pokračování 
Újezdské akademie volného času. Tentokrát, již potřetí s Dr. Pavlem 
Taussigem na téma Osudy filmů a jejich tvůrců. 
 
Dne 1. února, zahajovací přednáška Limonádový Joe, 15. 2. Vyšší princip, 
29. 2. Markéta Lazarová, 14. 3. Romance pro křídlovku,30. 3. Hoří, má 
panenko, 11. 4. Všichni dobří rodáci, 25. 4. Nebeští jezdci, 9. 5. Slavnosti 
sněženek.   
 
Souběžně probíhal i hudební cyklus přednášek lektora Dr. Zdeňka 
Bednáře, "O vážné hudbě i nevážně". Z programu kurzu, od února do 
května to bylo: Překvapivě poutavá hudba II. poloviny 20. století, Středo-
věké texty jdou dějinami, Zrození klarinetu, Impresionisti, Beethovenova 
Smuteční kantáta na smrt Josefa II. , Pařížská šestka, Proč lidé potřebují 
hudbu a jak hudba vzniká, Evropa miluje zvukomalbu už od renesance. 
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V podzimní části Újezdské akademie volného času (5. 9. - 19. 12. 
2016), absolvovali účastníci osm přednášek lektorky paní dr. Jany Je-
bavé, na téma "Milostné příběhy řecko-římské mytologie v umění". 
 
Lektorka MUDr. Ivona Kosová, měla v podzimním cyklu (31. 10 - 19. 12) 
celkem  osm přednášek na téma " Kůže z pohledu celostní mediciny, Péče 
o pleť, možnosti korektivní a estetické dermatologie, nejčastější onemoc-
nění a jejich léčba. 
 
Předseda komise, pan Petr Mach a tajemnice paní ing. Kateřina Blinková, 
sledují plnění části programového prohlášení Rady MČ a v případě potře-
by iniciují opatření vedoucí k jejich realizaci.  
 
Petr Mach, je také spoluzakladatelem FK21, společně s újezdským obča-
nem, Janem Petrasem. Komise volnočasových aktivit, projednává činnost 
spolků a sdružení a podporuje jejich vzájemnou spolupráci, spoluvytváří 
nabídku kulturních akcí pořádaných MČ a podporuje mezigenerační spo-
lupráci v rámci volnočasových aktivit a trvale spolupracuje při všech celo-
obecních akcích 
 
Jarní vítání občánků, organizované Odborem občansko - správním ÚMČ 
Praha 21, se uskutečnilo 28. dubna 2016. Slavnostního uvítání se zúčast-
nilo 36 dětí se svými rodiči i prarodiči a svým vystoupením je uvítaly děti z 
1. mateřské školy. 
 
Čarodějnice v Újezdě. Letošní ročník, 30. 4. 2016 si opět nemohl stěžo-
vat na návštěvnost. Tato akce patří v obci k nejnavštěvovanějším. Je nut-
no poděkovat všem nadšeným organizátorům a pořadatelům z ÚMČ Pra-
ha 21, Veselého Újezda, Fotbalového klubu a mnoha dalším. 
 
"Maminy z újezdské roviny", tak jako každoročně perfektně připravily 
dětskou část Čarodějnic. Děti plnily různé úkoly a po úspěšném dokon-
čení získaly čarodějný náhrdelník s přívěsem. Mezi úkoly to bylo třeba va-
ření lektvarů,  dráha zručnosti, lovení v bažině, nebo poznávání předmětů 
poslepu. Děti také využily možnosti, nechat si namalovat na obličej něja-
kou masku. Letos také lákala bohatá tombola "Čárobola". Velký zájem byl 
již tradičně o soutěž "nejlepší maska". Někteří z účastníků získali ceny pro 
vítěze, ale všichni si společně zatančili při čarodějné diskotéce.   
 
Dětské odpoledne vyvrcholilo rituálním upálením čarodějnice- Mora-
ny a následným opékáním buřtů. Jaro tak mohlo v Újezdě oficiálně 
začít.  
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 Mladí fotbalisté, zajišťovali po dobu celé akce pořádek a perfektně, zvládli 
i úklid multifunkčního sportoviště po akci. Výborně jim sekundovali žáci 
Masarykovy školy tříd V. D, VI. B a VII. A, pod vedením paní učitelky Mgr. 
Václavy Valentové, kteří připravovali jednotlivá stanoviště soutěží a po 
skončení programu pomáhali s úklidem. 
 
Poděkování, za úspěšnou akci patří všem organizátorům. Nesmíme za-
pomenout ani na desítku sponzorů, kteří se kromě ÚMČ, podíleli na zdár-
ném průběhu "Čarodějnic", materiálově, nebo finančně.  
 
Tradiční oslavu Dne Země, uspořádal Odbor životního prostředí a do-
pravy ÚMČ Praha 21 v pátek 6. května 2016, na Multifunkčním sportovišti 
Tak jako každoročně, i letos se k tomuto svátku, připojily školy, místní 
spolky i občané, mající vztah k životnímu prostředí. Akce se zúčastnily i 
některé třídy ZŠ a školní družina. Dopolední program, byl určen pro 
žáky Mateřských škol a Masarykovy základní školy. Pro 600 dětí z Ma-
teřských škol našeho správního obvodu Prahy 21, bylo v sále školy připra-
veno divadelní představení. Na multifunkčním sportovišti byly připraveny 
stánky s ekologickou tématikou, se kterými se mohly seznámit nejen děti 
ze školek, ale i děti z Masarykovy základní školy. Představila se firma 
EKO Kom, která se specializuje na třídění odpadů, s farmou Komorce se 
rozpoznávaly dřeviny. Stanice přírodovědců přivezla svá zvířátka, králíky, 
želvy a agamu. Lesy hl. města Prahy se prezentovaly ukázkou aktivit o 
lese, včelařství a dravcích. Děti se mohly podívat na hasičskou techniku, 
nebo se projet na koních.  
 
Na akci byl také zveřejněn výsledek soutěže ve sběru víček od PET 
lahví, "Víčka pro Tairu". Této charitativní akce pro tříletou Tairu, která se 
již podruhé léčí s onkologickým onemocněním, se zúčastnily děti z Masa-
rykovy ZŠ.  První místo vyhrála třída 2. E, která nasbírala 114,5 kg víček. 
Víčka se shromažďovala také na ÚMČ Praha 21 a v některých školkách, 
takže se nakonec podařilo sebrat  387,5 kg víček, což představuje 193 
750 kusů. Po odevzdání víček do výkupu, bude výsledná částka předána 
Taiře. 
 
Odpolední moderovaný program, byl určen pro veřejnost. Moderoval ho 
Vlasta Korec a společně s paní radní Jitkou Jenšovskou, přivítali návštěv-
níky. Na akci proběhla ukázka bojového umění, povídání o sokolnictví, 
včetně ukázky různých druhů dravců, a cirkusové vystoupení cirku Jung. 
Na závěr vystoupilo taneční studio Danceport s ukázkou klasických i latin-
ských tanců a vystoupení roztleskávaček. Hudební vystoupení pak patřilo 
skupině Univers.  
 
 Celý den svítilo sluníčko, takže Den Země se vydařil. Velké poděkování 
patřilo sponzorům, bez kterých by se tato akce těžko uskutečňovala. 
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V době od 23. května do 10. srpna 2016, proběhly stavební úpravy STL 
plynovodů v oblasti ulic Rápošovská, Domanovická, Ratbořská, Ratajská, 
Ranská, Dědická, Dobřichovská a Dobrovická. Dotčení rezidenti byli in-
formováni letáky ve schránkách. 
 
ÚMČ, zajišťuje podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, také 
pečovatelskou službu. Ta, je poskytována osobám, které mají sníženou  
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního 
postižení, vyžadujícího pomoc jiné fyzické osoby. Terénní služba je posky-
tována v domácnostech klientů a ambulantní pečovatelská služba, ve 
Středisku osobní hygieny na Rohožníku. V rámci pečovatelské služby 
je nabízena jako nenároková, doprava osobním vozidlem pečovatelské 
služby. Nejžádanější službou, byla dovážka obědů do domácností seniorů.  
Pečovatelská služba, využívala dvě vozidla. Jeden vůz, je určen výhradně 
k rozvážce obědů, druhý slouží jako vozidlo terénní pečovatelském služby. 
S nárůstem počtu odběratelů, se stal prostor současně používaného vozi-
dla Dacia Logan, zcela nedostačující. Bylo tedy zahájeno výběrové ří-
zení z několika firem a jako nejvhodnější bylo vybráno a zakoupeno 
vozidlo Citroen Jumpy. Další služby, byly poskytovány v oblasti osobní 
hygieny, úklidu, nákupů a pochůzek. Pečovatelská služba, má čtyři za-
městnance, vesměs ženy. 
 
Sedmnáct tisíc občanů Prahy bude žít pět dní bez vodovodu. Tyto a 
podobné titulky novin, předznamenávaly dlouhou odstávku vody, plánova-
nou od 25. srpna 2016.  Měla se týkat obyvatel Hostavic, Dolních Počer-
nic, Koloděj, Běchovic, Klánovic, Újezda nad Lesy a několika obcí za hra-
nicemi Prahy. Všude byly přistaveny cisterny s vodou pro náhradní záso-
bování. Nevím, jak dopadly okolní obce, ale u nás v oblasti Blatova jsme 
žádnou odstávku nezaznamenali, všechny restaurace fungovaly normál-
ně, pouze se několikrát snížil tlak vody.  
 
Již několik let se hledá smysluplné využití naší problematické budo-
vy, Polyfunkčního domu. Ani provoz restaurace se nedařilo udržet, 
nájemci se často střídali a záhy provoz ukončili. Letos to vypadá 
slibně, protože od září 2016 v prostorách Polyfunkčního domu, nabízí 
své kroužky a další aktivity Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM. 
Mají již zkušenosti z činnosti odloučených pracovišť v okrajových částech 
Prahy, kde mají šest pracovišť. Nabízejí kroužky se širokým zaměřením a 
zkušenými lektory a snaží se udržet na přijatelné výši i účastnické poplat-
ky. Bude zde centrum pro předškolní děti (CPD), aktivity pro předškoláky a 
rodiče s dětmi. Oblasti zájmové činnosti: výtvarka a keramika, divadlo, ta-
nec, hudba, technika, sport a příměstské tábory. Chtějí dát újezdskému 
pracovišti vlastní tvář, co se týká koncepce, grafiky, propagace až po 
smlouvy s interními i externími spolupracovníky. Výhledově počítají s 
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levou částí restaurace jako Centrum pro předškolní děti a ateliéry pro 
činnost kroužků keramiky, výtvarné činnosti a techniky. Druhou část 
budou využívat pro kroužky tance, divadla, hudby a další činnosti. 
Budou mít zájem spolupracovat se školami i spolky v obci a v případě 
zájmu a volné kapacity, jim umožní objekt také využít. Na příští rok 2017, 
chtějí připravit letní příměstské tábory a dva výjezdní tábory mimo Prahu. 
Vedoucím újezdského pracoviště bude pan Bc. Vojtěch Tyle, který si po-
stupně připravuje tým spolupracovníků. Od 1. září 2016, má Dům UM ak-
tivovány i nové webové stránky www.dumum.cz.  
 
Modernizace železničního úseku z Prahy-Běchovic do Úval byla do-
končena. Správa železniční dopravní cesty ukončila letos v září jednu 
z nejvýznamnějších staveb na území hlavního města Prahy a středo-
českého regionu - modernizaci traťového úseku z Prahy-Běchovic do 
Úval. Tato náročná stavba, která byla po dlouhých letech příprav zahájena 
17. října 2013, se v květnu letošního roku dočkala úspěšného uvedení do 
zkušebního provozu a slavnostně byla ukončena v září 2016. Stavba je 
součástí mezinárodního koridoru ve směru Berlín - Praha - Vídeň. Moder-
nizace této "tříkolejné trati", společně s dalšími již dokončenými, nebo při-
pravovanými úseky, umožnila bezproblémový průjezd vlaků uzlem Praha 
po prvním tranzitním koridoru a to jak v osobní, tak i nákladní dopravě. 
Hlavní přínosem stavby je zvýšení kvality dálkové dopravy, a to zejména z 
hlediska vyššího pohodlí při cestování a běžného dosahování maximál-
ních možných rychlostí až do 160 km/hod. Na trati byl použit nový typ 
konstrukce kolejového svršku s pružným upevněním. Cestující ocení citel-
ně klidnější jízdu vlaků a obyvatelé v blízkosti trati, zase snížení hluku 
způsobeného drážním provozem. Zároveň bylo modernizováno i "ná-
draží" Praha-Klánovice, kde byl vybudován i nový podchod s bezba-
riérovým přístupem k vlakům. Celkové náklady stavby činily 1 724 
800 775 Kč, bez DPH. Schválený příspěvek Evropské unie v rámci 
Operačního fondu doprava, činil 1 196 204 042 Kč. Národní financo-
vání zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. 
 
Týden zdraví, uspořádal letos ÚMČ Praha 21, odbor školství a kultury a 
MA21, za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy a ve spolupráci s 
DDM Praha 10 - Dům UM spolu s Raráškem a dalšími partnery, v týdnu 
od 4. září, do 10. září 2016.Tradiční součástí byl již 8. ročník "Újezdské-
ho kolodění". Závody na všem, co má kola aktivně prožilo 120 malých 
závodníků v závěrečném dni, v sobotu 10. 9. 2016. Celý týden proběhlo 
mnoho akcí, cyklovýlet pro prarodiče a děti do Klánovic ke koupališti a 
zpět, několik přednášek na různá témata, ukázková hodina Školního spor-
tovního klubu, promítání dokumentů Filmového klubu, běh mezi školními 
budovami, a na multifunkční hřišti to byla ukázka práce psovodů Městské 
policie, SK Kangsim Dojang, se uvedl exhibici bojového umění taekwondo, 
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SK Joky předvedl volejbalový zápas, a s Danceportem si mohli účastníci 
vyzkoušet latinu, nebo MTV styl.  
 
Závěrečný den hlavního programu Týdne zdraví, uvedla paní starost-
ka Karla Jakob Čechová a potom již následovalo několik akcí za se-
bou. Nejprve vystoupil nový nájemce Polyfunkčního domu, DDM Praha 
10, který představil workshop hry na ukulele, dále se předvedli mladí fot-
balisté, Rarášek s písničkami a tanečky, mobilní dopravní hřiště Městské 
policie, skákací hrad, opičí dráha, výtvarná dílna a sportovní soutěže. Na 
stanovišti Život a zdraví, si mohli občané nechat změřit tlak, tuk v těle a 
dozvěděli se něco o správné životosprávě. Dermatoložka, paní MUDr. Ko-
sová, vyšetřovala zdarma zájemcům pigmentové skvrny. 
 
Místní podnikatelé zajistili občerstvení a protože i počasí přálo, odcházeli 
všichni spokojeni. 
 
V neděli 11. září, se uskutečnila na Blatově za čerpací stanicí OMV pře-
hlídka historických vozidel - veteránů. Pořadateli byli "Soukromníci ČR" 
a "Klub historických vozidel. Bylo pěkné počasí a zájem občanů byl velký. 
 
Kauza Alzheimer- centra hýbe Újezdem. Zvažovaný prodej pozemků 
MČ Praha 21, na nichž chtěl soukromý investor vybudovat Alzhei-
mercentrum, vzbudil nejen v zastupitelstvu, ale i u občanů vášnivé 
emoce a šíření neověřených informací. Pozemky,  na nichž stojí budovy 
firmy Ideal Lux, získala naše MČ po dokončení digitalizace katastru ne-
movitostí, když Ideal Lux nedokázal doložit své vlastnictví k pozemkům, 
při převodu historických smluv. Nicméně při plánovaném prodeji, má firma 
kvůli zastavěnému výrobnímu areálu předkupní právo. Jako nejvýhodnější 
se tedy jevilo, prodat pozemky firmě Ideal Lux, která chtěla dnes nevyuží-
vanou tovární halu, přeměnit na Alheimer- centrum a domov pro seniory. 
Po zveřejnění těchto záměrů, se začaly mezi občany šířit "zaručené" 
zprávy, že místo domova seniorů zde bude vybudován azylový dům, 
nebo ubytovna pro sociálně slabé a podobné další informace. Vyvr-
cholilo to dokonce peticí, kterou podepsalo více než 500 újezdských ob-
čanů, kde před takovým využitím vyjadřují své obavy. Investor však s ni-
čím takovým nepočítá.  Záměr vybudování Alzheimer - centra a domova 
seniorů, je plně v souladu se záměry Rady MČ Praha 21 a podporují ho i 
opoziční strany v zastupitelstvu. Navíc ho podporuje i Magistrát hl. m. 
Prahy, protože podobných zařízení je stále nedostatek.  K uklidnění ob-
čanů, uspořádala MČ Praha 21, dne 9. listopadu Den otevřených dve-
ří do areálu firmy Ideal Lux,  spolu s představením studie Alzheimer - 
centra a senior house. Občané mohli na místě zanechat i své případné 
dotazy a připomínky. Protože MČ Praha 21, vede od března 2016 soudní 
spor, kde žaluje firmu Ideal Lux o 270 000 Kč, za výhradní používání po-
zemků od dubna 2013, kdy MČ Praha 21 začala k pozemkům vykonávat 
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vlastnická práva. Hodnota sporu, se může vyšplhat s ohledem na dobu 
užívání až na téměř 2 miliony korun. Součástí návrhu prodeje pozemků je 
i mimosoudní vyrovnání tohoto sporu. Námitky některých občanů, proč 
nejsou zveřejněny všechny podrobnosti, neobstojí. Jedná se prakticky o tři 
vzájemně propojené smlouvy a detailní informace vzniklé v průběhu jed-
nání obou stran, jsou interní a jejich zveřejnění by mohlo ohrozit mi-
mosoudní vyrovnání. Neveřejné informace nejsou tajné a zastupitelé mají 
pro své rozhodnutí všechny materiály k dispozici. 
 
Tento letitý spor s firmou Ideal Lux, se nepodařilo ani do konce roku 
2016 vyřešit a bude tak pokračovat i v příštím roce, protože problém 
se vyřešit musí. 
 
Již druhým rokem, běží mobilní aplikace "PRAHA 21". Aplikace posky-
tuje občanům rychlý přístup k důležitým informacím z MČ a zároveň 
umožňuje obousměrnou komunikaci MČ - občan. Pro využití maximálních 
výhod aplikace, je nutná registrace a přihlášení uživatele. Přihlášení je 
také možné, pomocí účtu na sociálních sítích Google a Facebook. Více 
informací, najdeme na www.praha21.cz/informace/mobilní-aplikace-
praha-21 
 
V polovině listopadu 2016, jsme v Polyfunkčním domě přivítali naše 
nové občánky MČ Praha 21- Újezd nad Lesy. Paní starostka Karla Ja-
kob Čechová přivítala 24 holčiček a 25 chlapečků. Děti z Mateřské školy 
Sedmikráska připravili pro miminka i jejich rodiče hezké vystoupení. 
 
Na jednání zastupitelstva MČ Praha 21 dne 19. prosince 2016, byl 
schválen rozpočet na rok 2017, jako vyrovnaný, v objemu rozpočtu 
příjmů a výdajů ve výši 75.493,30 tisíc Kč v podobě závazných ukazatelů. 
Zároveň byl schválen plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hos-
podářství v objemu nákladů ve výši 8.940 tisíc Kč a výnosů ve výši 9.215 
tisíc Kč s výsledkem hospodaření ve výši 275 tisíc Kč.  
 
Začátkem prosince 2016, se konala v Praze konference Národní sítě 
zdravých měst, která bilancovala rok 2016. Akce představila "nejudrži-
telnější města" a nabídla účastníkům konference obrovskou inspiraci a 
řadu nápadů z praxe obcí a regionů. Skvělou zprávou bylo, že jedním z 
oceněných byl i Újezd nad Lesy. Naše městská část, prostřednictvím 
místostarosty pana Pavla Roušara převzala z rukou náměstka ministra 
vnitra pana Petra Mlsny, titul Komunikující město. Toto ocenění náleží 
městským celkům, které systémově pracují s veřejností a jednotlivými cí-
lovými skupinami a jsou průkopníky ve zpracování dílčích Auditů udržitel-
ného rozvoje. Poděkování za tento úspěch patří všem, kteří se na tomto 
úspěchu podíleli. 
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V rozpočtu pro rok 2016, byly k 31. 12. 2016 vykázány příjmy celkem 
ve výši 110 041,36 tisíc Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 
100,23%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 112 709,93 tisíc Kč, tj. 
plnění vůči upravenému rozpočtu na 79,20%. 
 
 

KULTURNÍ  ŽIVOT 
 
Již čtvrtým rokem, spolupracuje Úřad městské části Praha 21 a  jeho Od-
bor školství a kultury MA 21, Komise sociální politiky a zdravotnictví a 
Komise volnočasových aktivit, spolu s Muzejní radou a dalšími spolky a 
organizacemi, při zajišťování kulturních akcí v obci.  Stalo se tradicí, že 
zavedené každoroční akce, jako "Čarodějnice", "Újezdské posvícení", 
"Den Země" a další, si nemohou na návštěvnost stěžovat.  
 
V tomto roce OŠK MA21, spolupracoval s předsedou Komise volnočaso-
vých aktivit (KVA), panem Petrem Machem, na pořádání Filmového klubu 
a Újezdské akademie volného času. Kulturní referent, pan Zdeněk Voříšek 
zajišťuje i ozvučení veškerých  akcí, pořádaných ÚMČ a místními spolky. 
 
ÚMČ, zabezpečuje také provoz hudebních kurzů v budově v Lomecké 
ulici čp. 696, ve třech učebnách. Dvě učebny využívá klavírní oddělení a 
jednu dechové oddělení. Klavírní oddělení je vybaveno dobrými hudební-
mi nástroji (pianina Foerster a Petrof) a klávesovým nástrojem Keyboard. 
Na základě dohody o pracovní činnosti, vyučují v klavírním oddělení lekto-
ři, prof. Vladimír Suchý, prof. Helena Svatoňová a Bc. Jolana Moravcová. 
V dechovém oddělení vyučuje v trvalém pracovním poměru paní Jarosla-
va Razesbergerová. Celkem letos navštěvovalo kurzy 95 žáků.  
 

Akce pořádané Úřadem městské části Újezd nad Lesy (ÚMČ), nebo 
na kterých se spolupodílel v roce 2016. 

 
11. ledna   - vernisáž 4. ročníku výstavy "Jsem senior a žiji v Újezdě" 
  7. března - setkání občanů, 166. výročí narození T. G. Masaryka 
15. března - Velikonoční dílna 
20. dubna -  Veřejné fórum 
30. dubna - "Čarodějnice" 
  5. května - Oslavy 71. výročí ukončení II. světové války 
  6. května - Den Země 
  7. května - Den matek - pro seniory 
14. května -  Běh o pohár starosty aneb Běh za újezdskou sovou 
23. června - Aktivní den pro všechny  
  4. září - 10. září - Týden zdraví  
17. září - Újezdské posvícení 
21 .září - Seminář Třídíme BIOmateriál 
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28 .října - Výročí 28. října 1918 
11. listopadu - Vítání občánků 
25 listopadu - Mikulášská pro seniory 
26.listopadu - Adventní keramická dílna 
27. listopadu - Rozsvícení vánočního stromu 
  2. prosince - Vánoční dílna  
  5. prosince - Mikulášský karneval 
 

 Muzeum 
 
Současná muzejní rada, pracovala pod vedením paní Ing. Evy Danielo-
vé, ve složení, Mgr. Jana Synková, Mgr. Jana Kurková, Marie Tomaideso-
vá, Mgr. Petr Mach, MUDr. Zita Kazdová, Tomáš Rejfek, Monika Schuste-
rová, Michal Theer a kustod p. Rudolf Vambera. Externími spolupracovní-
ky byli,  plk. ing. Vondráček, plk. ing. Tůma. Také letos, se může muzeum 
pochlubit bohatou činností. 
 
První letošní výstava, "Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy", kterou 
pořádal Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21, byla zahájena 11. ledna 
2016 a trvala do 14. února. Všechny exponáty našich seniorů, si zaslouží 
obdiv a ocenění.  
 
Letošní stěžejní akcí, byla výstava "Karel IV. a solunští bratři", vytvo-
řená k 700. výročí narození Karla IV., krále českého a císaře římské-
ho. K tomuto výročí se Česká republika přihlásila prostřednictvím svých 
kulturních, společenských a politických elit. V Újezdě nad Lesy, je to Mu-
zejní rada, která Karlu IV. věnovala tuto výstavu. Vernisáž výstavy se 
konala ve středu 2. března 2016 od 17hodin v sále Polyfunkčního 
domu. Úryvkem z knihy Doba krále Karla IV: připomenula den narození 
Karla IV. Karla Heráková z 5. C. O významu Karla IV. a jeho obdivu k víře 
soluňských bratří, promluvil kurátor Rudolf Vambera a poté zazněla ukáz-
ka Glagolské mše Leoše Janáčka. Žáci 4. C a 5. A zpestřili program hu-
debním vystoupením, společně zazpívali dvě písně z muzikálu Noc na 
Karlštejně. Dopis Vaše Veličenstvo autorky Petry Kohoutové přečetl Ta-
deáš Rejfek ze 7. B a s Karlovým životopisem Vita Caroli seznámil pří-
tomné Michal Theer, nový člen muzejní rady. Potleskem bylo odměněno 
nastudování Romance o Karlu IV. v podání žáků 5. C, Adély Herákové, 
Jakuba Šmatláka a Matěje Jirsy.  
 
Byl promítnut krátký film, natočený žáky filmového kroužku s historikem 
PhDr. Jiřím Rakem v Muzeu Karlova mostu. Všechna vystoupení byla do-
provázena promítáním výtvarných prací žáků Masarykovy školy, které jsou 
součástí výstavy. Starostka Karla Jakob Čechová, poděkovala muzejní 
radě za organizaci celé vernisáže a zapojení MČ Praha 21 do celostátních 
oslav 700. výročí narození Karla IV. a za spolupráci také pedagogům a 
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žákům Masarykovy ZŠ. Na závěr došlo k poděkování kustodovi muzea 
a kurátorovi této výstavy panu Rudolfu Vamberovi, který se po dva-
nácti letech s muzeem loučí a symbolický klíč od muzea předal Mi-
chalu Theerovi, který se od září stává novým kustodem muzea. Vý-
stava trvala do 21. května 2016. 
 
Součástí oslav 700. výročí narození Karla IV. byly ještě další akce, napří-
klad Klub českých turistů připravil "Putování za Karlem IV." do které-
ho se zapojilo i naše muzeum, které bylo v sobotu 7. května výchozím 
stanovištěm pěší trasy a cyklotrasy 33 km " Z předměstí na náměstí", 
která vedla na Karlovo náměstí. Trasa 11 km "Po stopách středověké 
vesnice Hol", byla okruhová z muzea do muzea. Mnoho účastníků si před 
výšlapem prohlédlo naši muzejní výstavu "Karel IV. a solunští bratři". Pro 
Újezdské muzeum a muzejní radu to byla první zkušenost s organizova-
ným turistickým  pochodem. Trasy v Újezdě nad Lesy, zajistil KČT, od-
bor POHODA Praha, ve spolupráci se členy Muzejní rady Evou Danie-
lovou, Marií Tomaidesovou a Zitou Kazdovou. Pochodu a cyklotrasy 
s výchozím bodem v újezdském muzeu, se zúčastnilo 96 turistů.    
 
Ve středu 25. května se konala v sále Polyfunkčního domu slavnostní 
vernisáž výstavy "Pamatuj si své jméno". Vernisáž výtvarných a literár-
ních prací, byla spojena s charitativním koncertem školního sboru Sovič-
ka, který pod vedením Mgr. Daniely Janoušové zpříjemňoval spolu s au-
torským čtením literárních prací žáky V. A a 5. C, celý středeční podvečer. 
Výtěžek z charitativního koncertu, byl věnován Verunce Pilné z II. E , 
trpící mozkovou obrnou. Díky peněžnímu daru(15 500,-Kč), mohla Ve-
runka odjet se svou třídou na dětském speciálním kole na sedmnáctikilo-
metrový výlet do Úval. Všichni, kteří se do výstavy zapojili, byli za finanční 
podpory ÚMČ Praha 21, odměněni poukázkou do Knihkupectví nad Lesy, 
nebo Romantiky paní Šebíkové. Výstava trvala do 11. června. 
 
Poslední týden před prázdninami 22. června, se v Polyfunkčním domě ko-
nala vernisáž výstavy "Vížka, nebo výška?", aneb vyjmenovaná slova 
hrou. Celá tato akce byla plně v režii paní učitelek 3. tříd Masarykovy ZŠ 
a jejich dětí. Vernisáž zahájila paní učitelka Eva Hegyiová, poté společně 
s paní učitelkou Zuzanou Vopálenskou vedly děti ze svých tříd 3. A a 3. C 
během zpěvu a flétnového doprovodu pěti písní, během nichž se střídavě 
objevovala tvrdá y a měkká i ve zpívaném textu. Písně byly proloženy au-
torským čtením dvaceti dvou dětí. Muzeum bylo plné koláží, obrázků a 
vymyšlených příběhů. Společné měly jedno - originálně zapracovaná vy-
jmenovaná slova. Poděkování patří dětem a paním učitelkám E. Hegyiové 
III. A, M. Černé III. B, Z. Vopálenské III. C, Š. Daušové III. D, J. Krimláko-
vé III. E a L. Rejmonové III. F. 
V září od 3. do 17. 9. se v muzeu uskutečnila kreativní výstava paní 
Moniky Schusterové. Jak sama na vernisáži zdůraznila, vyrůstala v tvůr-
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čím prostředí (babička dámská švadlena, dědeček pánský krejčí). Rukama 
jí prošly téměř všechny ruční práce. Na I. stupni ZŠ, vede kroužek Tvořílek 
EM. Zde pracuje s dětmi a pod jejím vedením vznikají originální maňásci z 
pytlíků od mouky a zbytků látek, sněhuláci z proužků skartovaného papíru, 
šperky z nápojových kartonů a PET lahví a mnoho dalších. V současné 
době využívá paní Schusterová nové výtvarné techniky, kterými se bude 
zabývat v nově otevřeném kroužku pro starší děti na II. stupni. 
 
V sobotu 24. září 2016, se konala vernisáž výstavy "Rodina Slukova z 
rodinného archivu". Kurátory výstavy byla paní Mgr. Věra Sluková a 
PhDr. Miloš Schmidt. Slukovi, významná újezdská rodina, byli vlastenci, 
hráli ochotnické divadlo, milovali historii a byli výtvarně i hudebně nadaní. 
Expozice sestavená z rodinného archivu nabídla návštěvníkům nejrůznější 
dobové artefakty, korespondenci otce a syna z bojišť I. světové války, his-
torické firemní dokumenty, obrazy, módní návrhy a další. Výstava byla 
prodloužena do 5. listopadu. 
 
Poslední letošní muzejní akcí, byla vernisáž výstavy "Ve službách 
vlasti", v sobotu 12. listopadu 2016. Výstavu připravili plk. v. v. ing. 
Jan Vondráček (příslušník ženijního vojska, účastník zahraničních 
misí Irák a bývalá Jugoslávie), plk. v. v. ing. Karel Tůma (vojenský 
kartograf), plk. v. v. ing. Oldřich Pelčák (stíhací pilot a kosmonaut) a 
plk. ing. Jan Šulc (vedoucí oddělení komunikace s veřejností Gene-
rálního štábu AČR, účastník mise Afganistán). Osobně seznámili ná-
vštěvníky se svou profesní kariérou a odpovídali na dotazy z publika. 
Součástí vernisáže byla veřejná sbírka na asistenčního psa Mika, pro 
postiženou paní Ivetu Jechovou, která byla osobně přítomna. Účast-
níci vernisáže přispěli částkou 11 244 Kč. Za neopakovatelnou atmo-
sféru patří poděkování žákům 5. C pod vedením třídní učitelky Mgr. Jany 
Synkové a cimbálové muzice Michala Horsáka. Minutou ticha a vlčím má-
kem byl připomenut Den veteránů. 
 
Veškerá výstavní činnost, sbírání dat a materiálů i vlastní instalace 
výstav, je dílem celé muzejní rady.  
 

Místní knihovna 
 
Naše knihovna si na nezájem čtenářů nemůže stěžovat. Za letošní rok se 
zaregistrovalo 992 čtenářů, z toho 349 dětí do 15 let.  
Knihovnicí je paní Jitka Kašparová a další pracovnicí Pavla Jakubcová. 
 
Zájem o služby naší knihovny stále roste. Svědčí o tom i skutečnost, že za 
tento rok se počet evidovaných čtenářů, zvýšil na 2819. Za rok 2016, 
si čtenáři vypůjčili 28.128 knih a uskutečnili 10.838 návštěv.  Čtená-
řům je k dispozici i 6 titulů časopisů. V knihovním fondu, bylo k 31. 12. 
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2016 celkem 16.948 svazků a bylo zakoupeno 789 novinek. Jednalo se 
především o beletrii a naučnou literaturu pro dospělé i děti a literaturu po-
třebnou ke školní četbě.  
 
Nákup knih, je zajišťován z rozpočtu MČ Praha 21 ( 70.000,-Kč ) a z do-
tace Magistrátu hl. města Prahy ( 55.400,-Kč ), takže je knihovní fond trva-
le doplňován o novinky a průběžně obnovován.  
Díky spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, bylo v rámci tzv. Výměn-
ných souborů, bylo ze skladu Městské knihovny v Dolních Měcholupech 
zapůjčeno ve dvou fázích 200 svazků. Jednalo se o beletrii pro dospělé a 
děti, naučnou literaturu a cestopisy. Knihy byly zapůjčeny vždy na 6 měsí-
ců. Městská knihovna také každoročně pořádá výprodej vyřazených svaz-
ků ze skladu v Jenči. Díky této akci, jsme letos pořídily téměř 100 knih pro 
dospělé i dětské čtenáře. Podle požadavků Mateřských škol a Masarykovy 
základní školy, pořádá knihovna besedy na téma seznámení s knihou, 
knihovním řádem a prací v knihovně.  
 
Třetí a čtvrtá třída Masarykovy školy, absolvují pravidelné měsíční ná-
vštěvy knihovny s výměnou knih 
 
V rámci akce "Březen - Měsíc knihy", se mohli noví zájemci o čtenářský 
průkaz, zapsat na rok zdarma. Tak, jako každoročně, proběhlo ve spolu-
práci s Masarykovou základní školou, Pasování prvňáčků na čtenáře. 
Král Knihoslav I.,  opět pasoval všech šest prvních tříd, do stavu čtenář-
ského. Třídní učitelky, předaly dětem pamětní list a byl jim předán čtenář-
ský průkaz.  

Arabeska 
 
Baletní škola Arabeska, oslavila letos v září již patnáctý rok svého půso-
bení v Újezdu nad Lesy. Ze skromných začátků, se podařilo paní Da-
niele Pokové, bývalé člence baletu ND, vybudovat prestižní baletní 
přípravku, která se zabývá výukou  klasického, moderního a scénic-
kého tance a smysluplně naplňuje volný čas dětí. 
 
Arabeska slavila i letos mnoho úspěchů, nejen doma ale i v zahraničí. Za-
čátkem roku, (13. a 14. února), se rozjelo 27 dětí z Arabesky do ně-
meckého Selbu, na kvalifikační soutěž pro červnový Dance World 
Cup 2016. V Selbu, získali 5 zlatých, 4 stříbrné poháry a 1 páté místo. 
Celkem tak děti získali 10 nominací na World Cup..Úroveň škol je trvale 
vysoká, takže získání nominace nebylo lehké. Po vyhlášení byly děti 
ohromně nadšené. Předvedly vynikající výkony, bojovaly srdíčkem a tak 
velký úspěch si opravdu zasloužily. Byl to krásný pocit.. 
 
Po "Pardubické arabesce", celostátní soutěži v klasickém tanci, která v 
Pardubicích proběhla 3. 4. 2016 a kde naše děvčata vybojovala tři zlaté, 
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jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili, přišlo Brno kde se o víkendu 
30.dubna a 1. května, konal II. ročník mezinárodní amatérské baletní 
soutěže "Na špičkách" Brno 2016. Na soutěž přijelo 34 škol z celé re-
publiky a zastoupeny byly také baletní školy ze Slovenska a jedna z Víd-
ně. První den, sobota patřila dětem do 12 let. Za Arabesku soutěžilo 17 
nadšenců a se svými čtyřmi tanci si vybojovali 1x zlato a 2x stříbro. V ne-
děli nastoupilo do boje našich 10 dívek a předvedly 12 tanců. Výsledkem 
bylo 4x zlato, 2x stříbro a jeden bronz. Výkony děvčat byly obdivuhodné. 
Navíc, Klára Burdová, jako jediná obdržela za tanec plný počet bodů 
(80) a její sólo bylo vyhlášeno jako nejlepší. V moderním tanci, porazily 
vídeňskou taneční školu a získaly tak první místo. 
 
Koncem října, se děvčata z Arabesky zúčastnila 9. ročníku taneční 
soutěže v klasickém tanci "Baletní mládí", která proběhla v Plzni a 
děvčata vytančila 3 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. Jejich taneč-
nost ocenila přímo na soutěži pořadatelka mezinárodní taneční přehlídky 
paní Bohumila Mejcharová, která pozvala dívky na "Balet Gala", do diva-
dla j. k. Tyla v Plzni. To se uskutečnilo 5. listopadu a děvčata tančila tak 
úžasně, že zaujala pozornost samotného šéfa plzeňského baletu pana 
Jiřího Pokorného, který je pochválil za jejich ladnost a tanečnost v tanci 
"Voice". 
 
Každé čtvrtletí, se koná baletní představení v Salesiánském divadle v Ko-
bylisích a jednou měsíčně účinkují vybrané děti ve Smetanově síni Obec-
ního domu v Praze, spolu s profesionálními umělci, hudebníky a zpěváky. 
O prázdninách, se konalo baletní soustředění v krásném prostředí Jizer-
ských hor. 
 
To, že se v současné době Arabeska řadí mezi úspěšné amatérské sou-
kromé baletní školy v Praze, má velký podíl poctivá práce a nasazení vět-
šiny dívek, ale také každoroční finanční pomoc ze strany MČ Prahy 21, 
protože provoz Arabesky je finančně velice nákladný. Letos dostala Ara-
beska od MČ grant, ve výši 15 000 Kč. 
 
Úspěšný rok 2016, zakončila Arabeska 5. prosince, Vánočním představe-
ním "Herkules" v Salesiánském divadle v Kobylisích.    
   

DANCEPORT  
 
Již pátým rokem, řídí paní Helena Wojdylová Danceport, taneční, po-
hybové a jazykové studio, které založila před patnácti lety, jako Ta-
neční Studio Style. 
 
Studio v roce 2016, vyučovalo každé pololetí cca 250 - 300 zájemců v 
různých věkových kategoriích. Senioři, vystoupili s novou choreografií 
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na Městském plese a Country bále v Úvalech. V dubnu se zúčastnili 
regionální soutěže SUT Prahy v kategorii Show dance, stejně jako výbě-
rová skupina děvčat MTV style v kategorii Show předtančení. Děti do 7 let, 
se připravují pro muzikálový tanec, jako roztleskávačky, nebo v taneční 
přípravce. V dalších věkových skupinách, od sedmi, devíti a dvanácti let, 
je to MTV Dance a závodní společenský tanec. V programu "Zaměřeno 
pro ženy", mohou účastnice platit jednotlivé hodiny, nebo si pořídit per-
manentku, která je opravňuje k libovolnému počtu návštěv yogy, P-classu, 
zumby, pilates, body formingu a dalších aktivit. V klasickém kurzu "Taneč-
ní pro mládež", vyučují základům etikety a společenskému chování, mlá-
dež od patnácti let. Kurz má 20 lekcí a obsahuje dvě prodloužené. Velký 
zájem, je i o taneční kurzy pro dospělé, rozdělené podle různého stupně 
pokročilosti účastníků. Danceport, organizuje pravidelné společenské ak-
ce, Zapomenuté tance a Soustředění dětí a mládeže.  
 
V roce 2016, se uskutečnila vystoupení dětí ve Strašnickém divadle a na 
Čarodějnicích v Újezdě. V rámci Týdne zdraví, uspořádalo studio 8. září 
taneční odpoledne s výukou, na multifunkční hřišti. Studio spolupracuje s 
vynikajícím lektory a tanečníky, kteří zde pracují již mnoho let.  Jazyková 
výuka angličtiny, probíhá ve třech skupinách s různou pokročilostí.  
V průběhu roku, bylo možné navštívit několik workshopů, vyučuje se na-
příklad twerk a pořádají se taneční večery. Tradiční vánoční show frek-
ventantů kurzů, se uskutečnila v neděli 18. 12. 2016 v prostorách vel-
ké tělocvičny Masarykovy školy. 
O oblíbenosti Studia, svědčí i návrat účastníků a někdy i celých rodin, v 
průběhu let.     
 
Letošní sezonu, ukončilo studio Danceport vystoupením, všech 
účastníků ve zcela zaplněném Salesiánském divadle.  
 

SPORT 
 

Fotbalový klub Újezd nad Lesy 
 
FK Újezd nad Lesy, celosezónně provozuje dlouhodobě pronajaté spor-
tovní areály, travnaté fotbalové hřiště s kabinami a sociálním zázemím v 
Čentické ulici a tréninkové hřiště v Pilovské ulici, vše v pronájmu od ÚMČ 
Praha 21. Fotbalový klub, má v současné době tři fotbalová družstva do-
spělých, osm mládežnických družstev, družstvo žen a stará garda. Ženy 
hrají tzv. "Holčiny cup" a stará garda úspěšně působí v rámci rekreační 
kopané v pražském přeboru. Předsedou klubu je Jan Veselovský, místo-
předsedou ing. Martin Mora a sekretářem Tomáš Zeman. 
Několik mládežnických mužstev hraje nejvyšší soutěže a náš fotbalový 
klub, patří do první dvacítky nejlepších pražských klubů. Naše A- muž-
stvo dospělých, postoupilo po pěti letech opět do pražského přeboru 
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a také B mužstvo slavilo postup do vyšší soutěže, což se v minulosti 
ještě nikdy nestalo, aby obě mužstva postoupila současně.  
 
Po skončení podzimní části fotbalové ligy, skončil A - tým v soutěži Praž-
ská teplárenská, přebor Prahy, na 11. místě z 16 mužstev a B - tým v sou-
těži I. A. třída, na 13. místě ze 14 mužstev. Trenérem A mužstva, je Milan 
Šafr a B mužstva je Petr Křelina. 
 
Klub letos získal grantovou podporu od MČ Praha 21, ve výši 12 500 Kč. 
 

Tělocvičná jednota Sokol 
 
TJ Sokol, má v tomto roce téměř 200 členů a organizuje pro občany naší 
MČ sportovní vyžití v rámci tří aktivních oddílů, Sport pro všechny, Oddíl 
tenisu a Rekreační sporty. Předsedou zůstává pan ing. Jiří Čemus. Oddíl 
sportu pro všechny (SPV), má 99 členů a tradičně zajišťuje cvičení pro 
ženy a mládež, což je nejširší základna cvičících v obci, a dále i hraní vo-
lejbalu(Újezdské Sovy), který je nejúspěšnější aktivitou TJ.  
 
Během školního roku, se schází každé pondělí a čtvrtek v tělocvičně 
Masarykovy základní školy. Volejbalistky, se během roku zúčastnily ně-
kolika přípravných turnajů pořádaných nadšenci z uskupení "Tety z Vino-
hrad" a "Kobry" z Dejvic. Vyvrcholením volejbalové sezóny byl opět květ-
nový Praha-Open 2016 na antuce, který tak jako každoročně zorganizova-
la pražská pobočka Sportu pro všechny (SPV) v Libni. Naše volejbalistky 
úspěšně reprezentovaly místní jednotu a umístily se na 3. místě z 12 
přihlášených družstev. Díky grantu od České asociace SPV, podařilo se 
opravit žíněnky pro cvičení mladých gymnastek a využít prostředky na 
úhradu nákladů, spojených se školením nových cvičitelů a na odměny pro 
cvičitelky.  Pravidelná cvičení probíhají v pronajatých tělocvičnách Masa-
rykovy školy a vedení školy patří poděkování za vstřícné pochopení pro 
požadavky Sokola. Poděkování patří i MČ Praha 21, za grantový příspě-
vek na provoz jednoty ve výši 17 000 Kč za rok 2016. V průběhu letošní-
ho roku ukončily své působení v naší jednotě, dlouholeté cvičitelky 
Míša Křelinová a Petra Šebestová. Patří jim poděkování za čas, který 
věnovaly našim chlapcům a děvčatům. V pátečním cvičení žáků a žákyň, 
pokračuje od září 2016 Lucka Vlasáková, které pomáhají Karolina Plouž-
ková a Hanka Carbochová. Gymnastiku žákyň vede Hanka Rosová a 
Stáńa Babušková, pondělní cvičení žen vede Líba Mašková spolu s Mar-
celou Sechterovou a Janou Holubovou a odbíjenou žen má na starosti 
Líba Mašková s Ivou Kleinhamplovou. 
 
Oddíl tenisu, měl v roce 2016 celkem 50 členů, provozujících tenis na 
rekreační úrovni. Novou úroveň, zahájila spolupráce s diplomovaným. tre-
nérem, absolventem FTVS UK Praha, panem Mgr. Vrňákem, který již tré-
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noval děti hrající závodně v okolních oddílech. Dohodli  se na spolupráci, 
stáhli děti do našeho oddílu a přihlásili se do soutěží v rámci Prahy i pro 
letošní rok 2016.  
 
Členové Oddílu rekreačních sportů se věnují rekreačně turistice, cyklo-
turistice a lyžování. Oddíl zajišťuje především hraní rekreační kopané a 
má 30 členů.  Pod organizováním Pražské tělovýchovné unie, hrají fotba-
listé veteránskou ligu soutěží, tak zvanou Hanspaulskou ligu. Nově ote-
vřené multifunkční hřiště, nabízeli sokolové v tomto roce jednotlivcům i 
skupinám k pronájmu (mládeži zdarma). 
 
Rok 2016, byl pro TJ Sokol (mimo sportovní činnosti) především ve 
znamení zkulturnění areálu ve Veletovské ulici. Za finanční podpory 
MČ Praha 21, která je vlastníkem pozemků i staveb areálu, obnovili  oplo-
cení a odstranili stromy, které ohrožovaly sousední pozemky i sportovce. 
Financování se podařilo, díky starostce paní Karle Jakob Čechové, které 
bylo zřejmé že rozsáhlý areál nemůže TJ Sokol udržovat z vlastních zdro-
jů. Nepodařilo se ještě dokončit osvětlení, pouze nákup materiálu a šest 
sloupů osvětlení, takže vlastní práce budou provedeny až v roce 2017. 
 

Sportovní klub Kangsim Dojang 
 
Kangsim Dojang, je sportovním oddílem sdružujícím cvičence korejského 
bojového umění taekwondo. Předsedou oddílu je pan Marek Doxanský. U 
nás v Újezdě nad Lesy, působí již od roku 2001, kdy vznikl za přispění 
několika reprezentantů tohoto sportovního odvětví. Hlavní činnost oddílu, 
je zaměřena na výuku sportovního zápasu kyorugi a cvičení sestav poom-
se. Má celkem 300 členů, z toho 50 závodníků. 
 
Oddíl se snaží o výchovu úspěšných sportovců na nejvyšší úrovni. Záro-
veň, je jeho snahou zvyšování morálních kvalit členů a dodržování etic-
kých pravidel bojových umění. Hlavním cílem, je rozvíjení osobnosti žáků 
tak, aby dokázali být pravdivými a prospěšnými lidmi. 
 
V polovině února se uskutečnil první turnaj v poomsae v Havířově. 
Kangsim vyslal na turnaj skupinu 32 závodníků a ti se umístili s 98 body, 
spolu s kolínským Taehanem na první příčce, nicméně konečný výsledek 
určil počet zlatých medailí, takže se šesti zlatými jsme byli druzí. V jed-
notlivcích obsadila Julča Šlesingerová v obrovské konkurenci první místo.  
 
Na zápasnickém poli, byl prvním extraligovým turnajem roku pražský 
Cobra Cup ve Vršovicích, kde se našim závodníkům podařilo získat 
14 zlatých medailí. 
O víkendu 7. - 8. května, se v německé metropoli uskutečnil prestižní 
turnaj Berlin Open, na který se sjelo přes jeden tisíc účastníků, nejen 
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z Evropy. Našim závodníkům se opět vedlo skvěle, když získali 1x zlato, 
2x stříbro a 7x bronz.  
 
V Bratislavě se uskutečnil 11. června turnaj Bratislava open z kterého si 
našich osm  závodníků odváželo 3x stříbro a 4x bronz.  
Na letošním Czech open, který je každoročním nejvýznamnějším tur-
najem sezony a proběhl 18. června, se nám podařilo získat 10 titulů 
Mistra České republiky a dalších pět závodníků skončilo těsně ve fi-
nále. 
 
V prvním srpnovém týdnu, vyrazili taekwondisté již pošesté na letní 
soustředění do Malých Svatoňovic. Tentokrát v počtu 76 členů, čímž byl 
překonán loňský rekord o patnáct účastníků. Hlavními trenéry, byli Marek 
Doxanský s Pavlem Pospíškem, Marošem Novákem a Lukášem Sládkem. 
S tréninky také vypomohli Mistr LeeYoun Jae a Kuba Šťastný. Bez oběta-
vých trenérů a pomoci rodičů by to nešlo. Velké díky patří také generální-
mu partnerovi, společnosti Abak s. r. o. , provozovateli sítě Újezd.net, 
hlavnímu partnerovi jazykové škole Angličtina Praha 9 a ÚMČ Praha 21, 
za finanční grant ve výši 75 000 Kč. 
 
Klub Kangsim Dojang, oslavil letos také 15 let své existence, v pondě-
lí 5. září 2016 exhibičním vystoupením  v rámci Týdne zdraví. (Blíže o tom 
v oddílu "Ze života obce"). 
 
V neděli 6. listopadu se zúčastnili turnaje Prague Open v poomse, tedy 
v sestavách. Tentokrát Kangsim vyslal do boje celou armádu. Turnaje se 
zúčastnilo 42 závodníků klubu a za skvělý výsledek si odváželi 10 zla-
tých, 12 stříbrných a 9 bronzových medailí. Prague Open byl posled-
ním turnajem sezóny v sestavách, a tudíž i poslední turnaj, který mohl 
ovlivni výsledky Národní ligy a Extraligy. Kangsim se umístil celkově na 
prvním místě v týmech s náskokem deseti bodů, před druhým nej-
lepším týmem a vyhrál tak obrovský pohár, který ani náš hlavní tre-
nér, Marek Doksanský, málem neunesl. 
Během roku se uskutečnilo několik seminářů s korejským mistrem Lee 
Youn Jae. 
 

Občanské sdružení "Tři pro zdraví" 
 
Sdružení, vzniklo na jaře roku 2008 a za tu dobu se uskutečnilo mnoho, 
velmi dobře organizovaných závodů. Letošní 8. ročník, Újezd.net "Seriá-
lu tří závodů pro zdraví", byl zahájen 17. 4. 2016 "Felix Újezdským 
duatlonem", kombinací běhu a jízdy na kole, který se stal i součástí čes-
kého poháru"HandiCupu". Dalším dílem závodů, byl dne 15. května 
"Klánovický Mini Adventure", zážitkový závod dvojic, které v tříhodino-
vém limitu plní nejrůznější úkoly (slanění, lukostřelba, orientační hra, jízda 
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na kanoi a další). Mezi úkoly se přemisťují na kole.  Celý seriál, uzavřela 
srpnová "Velká cena Úval", závod horských kol. Letošní novinkou, byl 
"Klánovický 1/2 Maraton" běžecký závod uskutečněný 23. října 2016. 
Celý tým nadšenců, kteří zajišťují závody, diriguje "šéf". Ondřej Brouček, 
který je také ředitelem závodu v Úvalech.  Kromě závodů, mají vždy při-
praven i doprovodný dětský program s občerstvením a perfektní  organi-
zační i zdravotní servis. Od začátku své existence, spolupracují se sdru-
žením "Černí koně", handicapovaných cyklistů, na jejichž aktivity míří i 
část výtěžku ze seriálu závodů. Seriál, si vytvořil za pár let, již pravidelnou 
účast závodníků i návštěvníků. Na realizaci těchto sportovních aktivit, do-
stalo i letos sdružení grant od MČ Praha 21 ve výši 40 000 Kč 
 

Občanské sdružení "Rarášek z Újezda" 
 
Rarášek z Újezda, je odborem Pražského sdružení "Sport pro všech-
ny", a zaměřuje se především na aktivity dětí. Tato nezisková organizace 
se zaměřuje na organizaci dětských akcí, kulturních, výchovných, nebo 
sportovních. Šéfovou je paní Iva Taške. 
 
V únoru 2016, přichystal Rarášek pro děti již 6. újezdský karneval v Poly-
funkčním domě. Na nezájem si nemohli stěžovat, dopoledne se zúčastnilo 
166 a odpoledne 200 návštěvníků. Letošní téma bylo "Piráti a námořní-
ci". Úspěch měla i soutěž masek s krásnými cenami pro vítěze. 
 
Další akcí byla červnová "Cesta za pokladem skřítků", která se konala 
ve spolupráci se skautským oddílem Douglaska.. Cesta lesem, pro děti a 
rodiče, byla spojena s plněním úkolů sedmi lesních skřítků. Akce se zú-
častnilo, téměř 250 hledačů pokladů s doprovodem. Tradiční dětský závod 
na všem, co má kolečka, "Újezdské kolodění", byl letos součástí oslav 
Týdne zdraví dne 10. září 2016 a byl to již 8. ročník. Roční aktivitu, 
ukončil Rarášek 5. listopadu 2. ročníkem Újezdského Strašilesa. Na 
podporu svých aktivit, dostal letos Rarášek grantovou podporu od 
MČ Praha 21, ve výši 40 000 Kč  

 
Školní sportovní klub 

 
Od letošního roku, šéfuje ŠSK pan Mgr. Miroslav Kurka. Klub, je svou 
podstatou zaměřen na poskytování sportovního vyžití, především dětem a 
mládeži školního věku, rekreační formou. Činnost jeho pěti oddílů, je pr-
votně zaměřena na spontánní sportování, získávání pohybových doved-
ností a návyků, v bezpečném prostředí a po kvalifikovaným vedením.  Stá-
le, se daří udržovat cvičitelskou a trenérskou základnu dobrovolníků, bez 
kterých, by žádná činnost, nebyla možná. Kromě rekreačního sportování, 
florbalu a horolezectví, dosahuje trvale největších úspěchů oddíl atle-
tiky, který patří mezi nejlepší pražské oddíly. Kromě tréninků třikrát 
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týdně, závodili na několika veřejných závodech.  I letos se zúčastnili měst-
ského přeboru smíšených družstev mladších žáků. je to závod oddílů. 
Soutěží 24 dětí, ideálně dvanáct hochů a dvanáct  děvčat. Bohužel mají 
trvalý nedostatek chlapců, protože na závody jich chodilo jen pět, nebo 
šest. Přesto se jim podařilo vybojovat účast ve finále "A" a nechali za 
sebou takové kluby, jako A. C. Sparta, TJ Dukla a mnoho dalších a 
větších klubů. Z devíti klubů, které se finále zúčastnily, obsadili naši 
7. místo, což lze v této  konkurenci považovat za velký úspěch. S no-
vým školním rokem odstartoval také již 16. ročník Plavecko - běžeckého 
poháru, na který jezdí pravidelně kolem 35 dětí z naší školy a vedou si 
velmi dobře. Jako škola, si zatím stojí na druhém místě v silné konkurenci 
téměř třiceti pražských škol. 
 
Poslední červencový týden, strávili členové z atletického oddílu při 
Školním sportovním klubu (ŠSK) v areálu LUH v nádherném šumav-
ském městečku Sušici. Celý týden se nesl ve znamení atletické průpra-
vy, sportovních a společenských her a dalších aktivit, které areál nabízel. 
Na závěr si vyběhli na Svatobor, místní vrch s rozhlednou. Letošní sou-
středění se vydařilo, tréninkové plány byly splněny, trička na památku byla 
rozdána a všichni se již těšili na příští sezónu. 
 
ŠSK, podporuje, nejenom sportovní a společenský rozvoj velkého počtu 
dětí, ale vychoval i špičkové atlety, kteří se tomuto sportu, věnují na nej-
vyšší úrovni. ŠSK již tradičně patří k organizátorům i účastníkům, letos již 
11. ročníku "O pohár starosty", aneb "Běh za újezdskou sovou", který 
se konal 14. května 2016. Počasí letos závodu přálo a cílem proběhlo 451 
závodníků, ve 23 kategoriích, ve věku od 2 do 81 let. Starostka MČ Praha 
21, paní Karla Jakob Čechová, neporušila tradici běhajících starostů a 
kromě předávání pohárů a cen pro vítěze, se zúčastnila i osmisetmetrové-
ho běhu pro radost.. Velké poděkování patří i sponzorům, bez jejichž 
pomoci by se nepodařilo zajistit tak bohaté ceny pro nejlepší běžce a dár-
ky pro každého účastníka. Šikovní žáci Masarykovy školy pod vedením 
učitelek paní Věry Němečkové, Evy Lukešové, Václavy Valentové a 
Heleny Vonešové vytvořili nádherné sovičky, jako upomínku pro 
všechny účastníky 11. ročníku. Velký dík patří tvůrci a koordinátorovi 
celé akce, ing. Evě Danielové. 
 
ŠSK se pravidelně účastní, letos již  51. ročníku závodu pro děti, "Mladé 
Běchovice", kde mají již tradičně největší účast.  
 
ŠSK, získal v roce 2016 grant MČ Praha 21, ve výši 25 000 Kč 
 
Členky oddílu výrazového tance Grip a Ambra, cvičí a vystupují v rámci 
ŠSK a děvčata získávají ocenění na většině přehlídek. Skupina Grip, letos 
18. 5. 2016 organizovala, již  VII. ročník "Újezdské taneční přehlídky", 
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na kterém diváci, shlédli vystoupení různých tanečních stylů od deseti 
skupin. Novinkou tohoto ročníku,bylo vyhlášení Ceny diváků. Ti svým po-
tleskem nejvíce ocenili vystoupení dětí z 1. MŠ Čentická (ATS Domino) 

 
SPOLKOVÁ ČINNOST 

 
Český zahrádkářský svaz 

 
Počet členů se každoročně mění, ovšem dlouhodobě členů spíše ubývá. 
Ke dni 31. 12. 2016, měla místní organizace 92 členů a věkový průměr se 
neúprosně blíží k dvaasedmdesáti letům. Ve výboru pracuje 11 členů a 
kontrolní komise má 3 členy. Předsedkyní je paní Blanka Exnerová.  
 
Výroční členská schůze se konala 12. března 2016 a měla slavnost-
nější ráz, protože zahrádkáři letos slavili 70 let od založení spolku. 
Součástí schůze, bylo i bilancování těchto dlouhých let ve filmovém do-
kumentu "Ohlédnutí". Po výroční schůzi následovala společenská zábava 
s příjemnou hudbou. 
 
V dubnu 2016, byla uspořádána přednáška " O pěstování a novinkách 
mezi drobným ovocem a o doporučeních k jeho pěstování".  Součástí 
přednášky, byla zpráva i filmová prezentace přítele L. Dvořáka a další fil-
mový dokument žáků ZŠ z Netvořic o prvním pěstování zahradních jahod 
u nás, na konci 19. století, právě ve středočeských Netvořicích. Na tento 
film navázala paní ing. Jitka Carbolová s přednáškou o současném pěsto-
vání jahod a jejich odrůd. Poslední důležité informace o nových chemic-
kých postřicích přednesl pan ing. Ladislav Dvořák. 
 
Během roku byly realizovány tři tématické výstavy, Velikonoce, Dušičky a 
Advent v suchých vazbách ve spolupráci s Lucií Dlabačovou, která váže 
věnce a květiny. 
Zahrádkáři trvale pomáhají v péči o veřejnou zeleň a mají v péči i okolí 
pomníku T: G. Masaryka. Spolu s MČ Praha 21, jsou spoluorganizátory 
vzpomínkových setkání u pomníku našeho prvního prezidenta, kdy si při-
pomínáme výročí jeho narození a úmrtí.  
 
Převzali také péči o koryta u hlavní silnice, před Polyfunkčním domem, 
kde vysadili čerstvé dřeviny a traviny. V říjnu byla uspořádána, letos již 
60. tradiční odborná výstava ovoce, zeleniny  a dalších nových vý-
pěstků. Výstavu slavnostně zahájili 7. října 2016, za přítomnosti paní sta-
rostky Karly Jakob Čechové a zástupců školy. Je potěšitelné, že této vý-
stavy se v hojném počtu účastní i děti z Mateřských škol i Masarykovy zá-
kladní školy. V pátečním dopoledni, vyhrazeném právě pro školy, zhlédlo 
výstavu na 300 dětí včetně doprovodu. Letos, již podruhé byla výstava 
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rozšířena o soutěžní výstavku výkresů dětí z těchto škol, organizovanou 
ÚMČ Praha 21.  
 
Během roku se prováděla údržba, drobné opravy a vylepšení areálu, včet-
ně zařízení moštárny. Byla rozvedena voda,  bylo vybudováno potřebné 
WC a areál byl připojen na kanalizaci. Část investic hradí zahrádkáři z 
grantů MČ Praha 21. Letos získali 14 500 Kč.  Moštování bylo letos zajiš-
těno během devíti sobot, až do 14. listopadu 2016 a zpracovalo se celkem 
6954 kg jablek a hrušek. Byl zajištěn i nákup 350 kg sadbových brambor.  
 
Letos se nepodařilo uskutečnit zahraniční zájezd do Polska. V květnu, 
uspořádali  zájezd na Třeboňsko, Táborsko a Soběslavsko.  Přervávají  
problémy s koordinací zájezdů spolků KAS a SPCCH, protože nabídka 
zájezdů je poměrně velká a některé zájezdy se pro malý zájem musí rušit. 
   

Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
Základním mottem SPCCH, je vylepšování fyzického i psychického stavu, 
zdravotně postižených občanů a tím i zlepšování kvality jejich běžného 
života. SPCCH zůstává největším újezdským spolkem a k 31. 12. 2016, 
měl 295 členů. Dlouholetá předsedkyně, paní Eva Štrasmajrová obhájila 
svůj mandát i v tomto roce. Výbor má 8 členů a schází se pravidelně první 
pondělí v měsíci. Sedmnáct úsekových důvěrnic, zajišťuje kontakt mezi 
vedením a členskou základnou. Aktivity spolku jsou rozsáhlé. Dvakrát týd-
ně probíhalo cvičení s prvky jógy v obou tělocvičnách Masarykovy školy 
a trvale je o ně velký zájem. Cvičení vedly S. Pilná, R. Řezáčová a J. 
Krátká.  Jarního a podzimního plavání s cvičením ve Welness Kossuth 
na Blatově, se zúčastnilo 45 členů. Kvalifikovanou cvičitelkou byla Soňa 
Pilná. Mimo letních prázdnin, probíhalo každé druhé pondělí v měsíci, tré-
nování paměti, vedené E. Štrasmajrovou, která se také stará o informač-
ní nástěnky, kde pravidelně informuje členy o připravovaných akcích a 
stará se také o jejich prezentaci ve Zpravodaji. Pro zájemce o kondiční 
chůzi s holemi (nordic walking), organizuje paní předsedkyně o letních 
prázdninách, každou středu procházky po blízkém okolí. Na podporu čin-
nosti, získal letos SPCCH od MČ grant ve výši 30 000 Kč. 
 
Stejně jako v předchozích letech, i letos se může SPCCH pochlubit 
mnoha aktivitami v oblast kulturní a poznávací. 
 
První beseda " Madeira - ostrov dřeva a věčného jara ", se konala 7. 
ledna. Naše členka a neúnavná organizátorka výletů ing.  Mirka Branžov-
ská, poutavě vyprávěla o svém pobytu na ostrově a doprovodila to i hez-
kými a výstižnými fotografiemi. 
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 Hned v úterý 12. ledna se uskutečnila první vycházka po Praze 7- Ho-
lešovicích, opět Mirkou vzorně připravená. Třiadvacet účastníků, navštívi-
lo "Slovanské jesličky" v kostele sv. Antonína, dále po trase bývalý Do-
pravní podnik, Úrazová pojišťovna, Holešovické lázně, kostel sv. Klimenta 
a Veletržní palác, kde individuelně navštívili výstavu reprezentace Česko-
slovenského státu v umění nazvanou "Budování státu".  
 
Únorová beseda se uskutečnila 4. února v zasedačce ÚMČ Praha 21, 
kde si se zájemci povídal dlouholetý tajemník  p. Vladimír Saitz o fungo-
vání Úřadu Městské části.  
 
V pátek 11. března navštívili představení divadla Na Fidlovačce, "Tři 
holky jako květ", kde excelovaly herečky Eliška Balcerová, Marie Doleža-
lová a Iva Pazderková.  
 
Předjarní vycházka na Pražský hrad se konala 10. března a účastníci 
navštívili výstavu "Předjaří v Královské zahradě", prošli se po Hradčan-
ském náměstí a na závěr navštívili bývalý vojenský hřbitov, který byl v po-
sledních letech zrestaurován a proměněn v hezký park s rybníčkem. 
 
Výroční členská schůze SPCCH, se uskutečnila v sobotu 19. března 
2016 v sále Level na křižovatce. 
 
Na besedě v divadelním sále Masarykovy školy, 24. března povyprávěl  
účastníkům známý újezdský keramik pan Jan Pilný, na téma "O ke-
ramice trochu jinak" a přednášku doprovodil i filmem.  
 
Ve čtvrtek 7. dubna, představil člen spolku Mirek Havránek dva fil-
mové dokumenty o KLDR, dosud velmi málo známé zemi. 
 
Dubnové divadelní představení se uskutečnilo 12. dubna v divadle 
Semafor, pod názvem "Osvobozené divadlo Semafor". Toto předsta-
vení mělo zvláštní průběh, protože kvůli problémům s objednaným 
autobusem, jsme dorazili až půlhodiny po plánovaném začátku před-
stavení. Během jízdy jsme byli telefonicky ve spojení s divadlem, ale ne-
věděli jsme zda se na nás bude se začátkem představení čekat. Dobře to 
dopadlo, představení jsme viděli a čekající diváci v sále dostali ještě bo-
nus. Hned druhý den jsem poslala omluvný mail panu Suchému za zpož-
dění a poděkování za čekání na náš opožděný příjezd a za nevšední záži-
tek z představení.  Myslím, že odpověď z divadla stojí za zveřejnění. 
 
Dobrý den vážená paní Tomaidesová, velmi Vám děkuji za krásnou zprá-
vu, kterou jsem předala panu Suchému i paní Jitušce Molavcové, kteří 
stejně jako já, byli velmi potěšeni a poctěni Vašimi slovy. Upřímně ze srd-
ce děkujeme. Pan Suchý by rád vzkázal, že pokud by šlo pouze o umělce, 
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čekali bychom, jak dlouho by bylo třeba, ale s ohledem na ostatní diváky 
připravil s Jitkou narychlo krátký bonusový program, kterým vyplnili ostat-
ním divákům čas čekání. Myslím si, že ostatní diváci měli navíc bonus, na 
který se nezapomíná. Moc Vás zdraví, přeje i s Jitkou vše dobré, k čemuž 
se připojuji i já. Mějte krásné dny a neváhejte se prosím na mně kdykoliv 
obrátit. S úctou Lenka Řiháčková, Divadlo Semafor.  
Co k tomu dodat? Snad jen to, že jsme my opozdilci přišli o ten určitě vý-
borný bonus. 
 
V posledním dubnovém týdnu se uskutečnil tradiční ozdravný pobyt 
v lázních Luhačovice. Po ubytování a prohlídce, dostal každý rozpis lé-
čebných procedur. Po společné ranní rozcvičce, probíhaly individuálně 
procedury a odpoledne byl k dispozici bazén a rehabilitační chodník. Pěk-
né jarní počasí umožnilo i vycházky po okolí a návštěvu kulturních podni-
ků. Májová vycházka 12. května, směřovala na Petřín. V úterý 24. 
května navštívili účastníci divadelní představení "Baronky" v divadle 
Kalich v hlavních rolích se Zuzanou Bydžovskou a Evou Holubovou. 
 
Ozdravný a poznávací pobyt, se uskutečnil v CHKO Šumava v hotelu 
Zadov v době od 29. května do 3. června 2016 a absolvovalo ho 48 
členů. Prošli a projeli celou řadu krásných míst, Kvildu, Modravu, Kašper-
skéHory, Chalupskou slať, Tetovský kanál, Volyňsko, Churáňov, Písek, 
Klatovy a další místa. Počasí přálo, ubytování i strava perfektní, tedy vše-
obecná spokojenost.  
Ve čtvrtek 16. června, se k výročí 700 let od narození Karla IV. usku-
tečnil výlet na hrad Loket, zámek Valeč a do Karlových Varů. 
 
Divadlo ABC navštívili 20. června a shlédli představení "Proč muži ne-
poslouchají a ženy neumí číst v mapách".  
 
Ve dnech 9. - 15. července se uskutečnil zájezd do Pošumaví, do Les-
ního hotelu Lazny. Jelo se autobusem, který byl po celý týden k dispozi-
ci. Navštívili Horažďovice, hrad Rabí, poutní kostel Narození Panny Marie 
ve Strašíně, Antýgl, Čeňkovu pilu, Kvildu, Hartmanice, Dobrou Vodu, stře-
dověký vodní mlýn v Hoslavicích, unikátní včelín v Krušově, zámek 
Velhartice a Klatovy. Díky patří vedoucí zájezdu Blance Adamcové a Soně 
Pilné, která jim každé ráno při rozcvičce, pořádně protáhla všechny svaly.  
 
1. podzimní vycházka směřovala 22. září. 2016. "Přívozem na Štvanici a 
do Karlína". 
 
Rekondiční pobyt pro kardiaky, se uskutečnil v Bystré u Poličky od 2. 
do 9. října 2016 v hotelu Bystré. Měli k dispozici tělocvičnu, bazén s 
mořskou vodou i saunu. V programu ranní rozcvička, cvičení pro kardiaky 
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s prvky jógy, edukace, vycházky, odborné i zábavné přednášky a trénová-
ní paměti, to byl celodenní program. 
 
Téměř padesátka členů SPCCH se 13. října zúčastnila autobusového 
výletu na zámek Zbiroh a okolí. Navštívili Hudlice s rodným domem Jo-
sefa Jungmanna, Kublov s památníkem Josefa Leopolda Zvonaře, vý-
znamné osobnosti Národního obrození a blízký vrch Velíz, kde je Zvonař 
pochován. Po návštěvě zámku Zbiroh, kde Alfons Mucha téměř dvacet let 
pracoval na slavné Slovanské epopeji, si na  závěr ještě prohlédli Muzeum 
J. V. Sládka na zbirožském náměstí. 
 
Znovu navštívili divadlo Semafor v úterý 25. října s představením 
muzikálu "Kytice". 
 
Svým kolegům i dalším, vyprávěl "O současné Kubě" v divadelním sále 
Masarykovy školy, Mirek Havránek a přednášku doprovodil i fotografiemi. 
 
V zasněženém ránu 10. listopadu, se sešlo na vycházku dvacet zá-
jemců o historii Prahy 8 - Bohnic, kostela sv. Václava, léčebny v Bohni-
cích a hřbitov v jejím areálu, založeným za I. světové války a dnes již ne-
používaným. Vycházka byla ukončena v pietním parku Drahaň, kde je po-
hřebiště domácích mazlíčků, "Zahrada přátel nejvěrnějších". 
 
Hned další den, 11. listopadu shlédli v Divadle Na Vinohradech před-
stavení "Její pastorkyňa" v hlavní roli s Dagmar Havlovou. 
 
Ve čtvrtek 1. prosince 2016, vidělo pětačtyřicet účastníků v Divadle na 
Fidlovačce, Shakespearovu komedii "Sen noci svatojánské", jako ve-
řejnou generálku. 
 
 "Jak se žilo v I. polovině 20. století", vyprávěli účastníkům vyprávění s 
besedou paní Veronika Massaová a pan Josef Vodička, dne 8. prosince v 
zasedačce MÚ. 
 
Celoroční aktivity zakončil SPCCH na Loretánském náměstí "Adventní 
vycházkou", kdy navštívili kostel Panny Marie Andělské s barokním betlé-
mem a Klášter Menších bratří kapucínů.   

 
Klub aktivních seniorů 

 
I letos pokračovala spolupráce Klubu aktivních seniorů a 1. Mateřské školy 
v Čentické, bohatě rozšířená právě v loňském roce. V posledním únoro-
vém týdnu pomáhaly členky KASu, dětem v 1.Mateřské škole s výrobou 
masek na karneval. Seniorky pomáhaly stříhat, lepit a zdobit a spolu s 
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dětmi si užily spoustu radosti a veselí. Pro podporu své činnosti, získal 
letos KAS od MČ grant ve výši 20 625 Kč. 
 
V letošním roce, se Klub aktivních seniorů pod vedením paní Heleny 
Vojtové, snažil připravit řadu společenských aktivit pro svých téměř 
150 členů i příznivců. 
 
Rok 2016 zahájili 3. ledna návštěvou akce "Zavírání vánoc na Chvalské 
tvrzi", kde si prohlédli výstavu obrazů Ivy Huttnerové, pohádkovou vánoč-
ní výstavu ze dřeva a keramiky a odpoledne přijeli i tři králové na velblou-
dech. Znovu se vrátili na Chvalskou tvrz ještě 18. února, aby navštívili 
krásnou výstavu obrazů Jiřího Trnky.  Do divadla v Horních Počernicích, 
se podívali 25. února, kde shlédli hru Jeffa Barona "Návštěvy u pana 
Greena". 
 
Předvelikonoční výlet KASu dne 20. března, mířil na zámek Sychrov. 
Po prohlídce zámku navštívili i trhy s mnoha stánky se zbožím, které si 
trhovci postavili přímo na prostranství před zámkem. V Liberci navštívili 
Oblastní galerii a v Městském muzeu si prohlédli expozici hracích skříní a 
orchestriónů. Výlet zakončili ve Světlé pod Ještědem.  
 
Ve čtvrtek 14. dubna si vyjeli do Prahy. Nejdříve navštívili Muzeum 
"Kouzlo starých časů", což je unikátní soukromá sbírka historických oděvů, 
doplňků a kuriozit. Odpoledne viděli v divadle "U Valšů" tragikomedii I. Ho-
rowitze "Drahá Mathilda". 
 
14. května absolvovali menší zájezd po středočeské krajině. Navštívili 
Máslovice s malým muzeem másla, dále Holubice s románským kostelí-
kem, Nelahozeves s muzeem A. Dvořáka v jeho rodném domě, barokní  
zámek Veltrusy a výlet zakončili v areálu Botanicus Ostrá s expozicí tra-
dičních řemesel. 
 
Na Šumavu se podívali se zájezdem 18. června, kdy navštívili Husinec, 
Vimperk, Hoslavice se středověkým mlýnem a Krušlov, kde zapálený vče-
lař a řezbář Josef Mach, vytvořil vyřezávaný a malovaný včelín, který ob-
sahuje 65 úlů. 
 
Do Krkonoš směřoval zájezd 10. září. 2016. Začali v Nové Pace, kde si 
v budově Klenotnice prohlédli výstavu polodrahokamů. Potom vyjeli lanov-
kou na vrch Žalý a po absolvování 89 schodů na rozhlednu, se mohli ko-
chat nádherným rozhledem. Odpoledne pokračoval výlet zastávkou u pře-
hrady ve Špindlerově Mlýně a zakončili ho u Špindlerovy boudy, kam je 
vyvezl autobus. Počasí přálo a tak spokojenost byla všeobecná. 
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Klub aktivních seniorů, vyrazil letos poprvé také k moři, do Chorvat-
ska. Přihlásilo se 17 účastníků, nejen členů KASu. Téměř třináct hodin 
trvala cesta autobusem do Biogradu na Moru. Ubytování bylo ve dvou vi-
lách, pláž oblázková kousek od domu. Moře čisté s pozvolným vstupem 
do vody. Plážový servis, WC, sprchy a možnost zakoupení lehátek. Větši-
na byla spokojena, až na pár výjímek. Příští rok chtějí zájezd zopakovat  
 
Adventní zájezd na Mělník a do Roztok, se uskutečnil 17. prosince 2016. 
V Mělníce absolvovali prohlídku zámku, na náměstí nakoupili na vánoč-
ních trzích a v Roztokách navštívili muzeum s výstavou autíček, starých 
vánočních ozdob a obrazů malířky Kvěchové. 
 

23. skautské středisko "Douglaska" 
 
Junák - Svaz skautů a skautek, má v České republice 51 000 členů a je 
největší výchovnou organizací mladých lidí v ČR. 
 
Skautské středisko "Douglaska", působí v Újezdu nad Lesy již 25 let. Je 
součástí celorepublikové organizace Junák . Skauting je pro většinu členů 
celoživotní náplní a vidíme to i u nás v Újezdu nad Lesy. 
 
Skauti, bohužel používají i letos jako náhradní klubovnu, budovu v Lomec-
ké ulici 656, kde bývala místní knihovna, a přestože již v loňském roce 
bylo vydáno stavební povolení a rozhodnutí o umístění stavby, nebyla za-
tím dořešena otázka, zda rekonstruovat starou klubovnu, nebo postavit 
novou. Nakonec zvítězila druhá varianta s tím, že novostavba bude 
sloužit nejen skautům, ale i jako služebna Městské policie. Přípravy 
na stavbu začaly již v červenci 2016, kdy byla odstraněna stará klubovna 
a odvezeny silniční panely, které tvořily zpevněnou plochu pod klubovnou. 
Na konci listopadu se rozjelo výběrové řízení na zhotovitele nové budovy. 
Nejzazší datum, do kdy chce obec stavbu převzít, je konec září 2017. 
Celkové náklady jsou odhadnuty na cca 10 milionů korun, kde jsou zapo-
čítány i další práce, mimo samotnou stavbu, jako projektová dokumenta-
ce, demolice původní klubovny, přípojky sítí, chodníky a příjezdové cesty 
a konečné sadové úpravy. 
 
Dne 9. dubna 2016, se v Polyfunkčním domě uskutečnil historicky 
první skautský ples. Mělo to svůj význam i v tom, že právě letos uplynulo 
25 let od doby, kdy se v Újezdě začali scházet první kluci a holky a psali 
tak dějiny místního skautingu. I přes původní obavy organizátorů, dopadl 
večer výtečně. Úspěch mělo hned předtančení, které secvičila družinka 
světlušek. O přestávkách si hosté mohli prohlédnout skautské kroniky, 
fotky z akcí, nebo tabla jednotlivých družin. Úspěch měla i tombola, ze 
které si účastníci mohli odnést stan, sekeru, nebo domácí bábovku. K po-
slechu i tanci hrála skupina "Bosáci". Poděkování patří nejen organizáto-
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rům, ale i partnerům plesu MČ Praha 21 a restauraci "Stodola" a všem  
sponzorům.   
 
Vedoucím střediska je Bc. Veronika Bulířová DIS, zástupkyní je 
MUDr.Lucie Kurelová, vedoucím chlapeckého oddílu je Jan Jacek a dívčí-
ho oddílu "Kasiopeja", Adéla Škvorová. Hlavní náplní schůzek, které se 
konají týdně, jsou ekologická výchova, posilování sociálních kompetencí 
dětí, vše hlavně formou her. U starších, jsou to i sportovní aktivity. Prů-
měrně 1x měsíčně jsou pořádány jednodenní výlety, nebo cyklovýlety. Ob-
líbené jsou i vícedenní výlety. I letos se uskutečnily dva letní skautské tá-
bory, jeden pro předškolní děti a druhý pro starší, od páté třídy. V květnu 
proběhly závody světlušek a vlčat v Neratovicích. Vlčácká hlídka Štěňat 
postoupila do krajského kola, hlídka Šídel obsadila šesté místo a Vážky 
čtvrté místo.  
 
Tak jako každoročně, přivezli skauti 23. prosince do Újezda Betlém-
ské světlo. 
 
Skauti, se zapojují i do aktivit MČ a dalších neziskových organizací. Letos 
pomáhali organizaci Rarášek s pořádáním akce "Cesty za pokladem skřít-
ků" a ÚMČ s Masopustním průvodem Újezd-Květnice-Sibřina. Organizace 
Junák, funguje na principu dobrovolnosti, tedy vedoucí a pořadatelé akcí, 
nepobírají žádný plat. Zdrojem financí, jsou členské příspěvky, dotace a 
granty Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva školství  a MČ Praha 21, 
která letos přidělila Junákům grantový příspěvek ve výši 30 750 Kč. 

 
Maminy z újezdské roviny o. s. 

 
Jedno z nejstarších občanských sdružení, působí v Újezdě nad Lesy již 
patnáctým rokem. Zaměřuje se na rodiny s dětmi a oblast předškolní vý-
chovy. Další náplní práce, je podpora zdravého vývoje dětí a jejich výcho-
va k vzájemné úctě a toleranci. Činnost sdružení, také podporuje aktivity, 
vedoucí ke zdravému a svobodnému životu. Po složitější situaci v před-
chozích letech, kdy na všechno zůstaly jen tři členky, je nyní již užší jádro 
stabilizované a tvoří ho devět maminek, které se aktivně zapojují do reali-
zace všech projektů. Další spřízněné duše, pomáhají příležitostně v rámci 
svých možností.  
 
"Maminy", jsou již trvalou součástí kulturního a společenského dění v obci. 
Jen v letošním roce, se spolupodílely, nebo samy organizovaly některé 
obecní akce: v sobotu 30. 4. "Čarodějnice", "Den Země", "Dny zdraví", 
Újezdské posvícení", 13. listopadu "Lampionáda","Mikulášská nadíl-
ka". Všem akcím, se věnují s obrovským nasazením při přípravě i realiza-
ci.  
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Na podporu své činnosti, dostaly letos "Maminy" grant od ÚMČ ve výši 
4875 Kč a mají i sponzorskou podporu, prodejny "El Bio". 

 
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Starostou jednotky, která má 37 řádných členů je pan Lukáš Sady. Velite-
lem výjezdové jednotky JPO (13 členů), je pan Josef Doškář. Místní jed-
notka SDH, se schází každou sobotu a hlavní náplní práce, je údržba 
hasičské techniky a vybavení. Členové jednotky jsou držiteli platných 
oprávnění o způsobilosti, vykonávat příslušné funkce v jednotce a účastní 
se každoročního školení. Činnost hasičského sboru, nespočívá pouze v 
hašení případných požárů, ale i v celé řadě technických zásahů.  
 
Výjezdová jednotka drží v předepsaných časech pohotovost a členo-
vé musí být k zastižení na telefonu. Případný poplach, jim včetně zá-
kladních údajů zašle počítač z ústředí, formou telefonátu. Jednotka vyjíždí 
během roku dvacetkrát, až třicetkrát. Naše jednotka požární ochrany 
(JPO) spadá do místní působnosti, ale může vyjíždět i za hranice Prahy 
21, nebo do Středočeského kraje. V dubnu, zasahovali společně s dalšími 
jednotkami ve firemním areálu ve Štěrboholech. Vyjížděli z Újezda do de-
seti minut od nahlášení. Nejsou to však jen požáry. Hasiči kácí spadané 
stromy, čerpají vodu ze zatopených sklepů a provádí dozory při různých 
obecních akcích. Zvláštní výjezd byl v červnu, kdy likvidovali vosí hnízdo v 
zahradě Mateřské školy "Sedmikráska" v Lišické ulici. Mají v garážích tři 
vozy. Nejstarší je Tatra 148, nedávno zrekonstruovaná a září novým la-
kem. Chloubou hasičů, je největší vozidlo Tatra 815, která má nádrž na 9 
tisíc litrů vody. Podobnou technikou, nikdo v okolí nedisponuje. Pohoto-
vostní vozidlem pro menší akce slouží speciál Ford Transit. Další techni-
kou, jsou vodní čerpadla, rozbrušovačky a pily, včetně elektrocentrály.  
 
Bohužel hasičská zbrojnice, už dlouho přesluhuje. Garážová stání 
jsou těsná, zázemí prakticky neexistuje a když je třeba využít dílnu, musí 
se s vozem vyjet ven. Přestože akce stavby nové zbrojnice, projekčně a 
investičně pochází již z let 2010 - 2011 a dokonce v říjnu 2011, bylo zís-
káno stavební povolení, akce nakonec "usnula" pro nedostatek peněz. 
Když letos na jaře, hledal OTV Magistrátu připravené projekty, mohla nyní 
akce pokračovat. Z důvodu čerpání dotace 4,5 milionu Kč, z prostředků 
Ministerstva vnitra, byl projekt delimitován na MČ Praha 21. Mezitím naše 
radnice vybrala dodavatele stavby. Soutěž vyhrála firma DAKA stav s.r.o. , 
ostatní smlouvy a části projektu, jako samotný projekt, technický a autor-
ský dozor, byly součástí delimitace. Staveniště bylo předáno v prosinci 
2016 a termínem kolaudace, je prosinec 2017. Vzhledem k malému po-
zemku na křižovatce Druhanické se Staroújezdskou, bude mít stavba na 
současném půdorysu dvě nadzemní podlaží. Celá stavba, vyjde podle 
stavební dokumentace na 13,5 milionů korun. Přestože je naše MČ inves-
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torem, podařilo se získat další zdroje financí.  Deset milionů korun, tvoří 
investiční účelová dotace z rozpočtu hl. města Prahy. Stejná částka je při-
pravena z magistrátního rozpočtu i pro rok 2017.  
 
Velmi dobrá je spolupráce s rybáři i dalšími organizacemi v obci. 
SDH zajišťoval odborný dozor při "Čarodějnicích" a ukázku techniky 
a vybavení sboru, při akcích "Dny zdraví", "Újezdském posvícení" a 
"Dny Země". Na závěr roku, uspořádali hasiči 2x "Mikuláše" pro 
školky.  
 

Český rybářský svaz 
 
Újezdská organizace Českého rybářského svazu, má dnes  293 dospělých 
členů a 62 členů z řad dětí a mládeže do 18 let. Předsedou je pan Václav 
Melichar. Novinkou letošního roku, je přechod na elektronickou evi-
denci členské základny. 
 
Hlavním motorem celé organizace je hospodářský odbor, který se sta-
rá o násadu ryb, kontrolu kvality vody, regulaci přítoku i odtoku vody, pro-
vádí zimování a vápnění rybníka, zajišťuje krmení i léčiva pro ryby, sekání 
trávy a porostů kolem rybníků, sekání ledu na obou rybnících a zajišťuje 
podle teploty vody i přikrmování ryb. Kromě chovného rybníka na Staro-
újezdské a sportovního na Blatově starají se členové svazu také o pstru-
hový revír Výmola II., který zarybňuje MV Praha a kontrolují i pstruhové 
potoky Dobročovický a Škvorecký. Odbor zajistil dne 22. října 2016 vý-
lov chovného rybníka na Staroújezdské, kde byl i přímý prodej ryb 
občanům. Následně byla zajištěna násada, podle zarybňovacího plánu.                    
 
Organizace, pořádá dvakrát ročně mládežnické závody na sportovním 
rybníce na Blatově, kterých se kromě újezdských dětí účastní i děti ze ši-
rokého okolí, a nejlepší účastníci dostávají hodnotné ceny z rybářského 
vybavení. Za pěkné ceny je třeba poděkovat i sponzorům z firmy Globus 
Černý most. Svaz pořádá i školení, kde seznamují mládež s rybářským 
řádem, dobou hájení i rybolovnou technikou.  
  
Zima přinesla i problém, když pod tíhou mokrého sněhu popraskaly větve 
u borovic a poškodily střechu klubovny, plot, vrata a bazén pro ryby. Část 
škody byla uhrazena z pojištění. 
 
Tak jako každoročně, uspořádali rybáři i letos 5. listopadu tradiční a 
oblíbený rybářský ples, "Rybářská dolovná" s hudbou a bohatou 
tombolou, v sále sokolovny v Běchovicích.  
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Občanské sdružení Újezdský STROM 
 
je dobrovolná nezisková nevládní organizace, která vznikla z iniciativy ob-
čanů Újezdu nad Lesy v roce 2005, jako občanské sdružení. Dnes je to 
Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, tedy 
STROM. 
 
V čele sdružení je tříčlenný výbor a předsedou je  Ing. Michael Hartman, 
1. místopředsedkyní je MUDr. Zita Kazdová a 2. místopředsedkyní je Lu-
cie Růžičková.  Členskou základnu tvoří více než desítka kmenových čle-
nů a řada příznivců. Spolek dlouhodobě spolupracuje s Lesy ČR i Lesy 
Hl. m. Prahy, ostatními neziskovými organizacemi i úřady a hájí ve-
řejný zájem na kvalitním a zdravém prostředí.  
Těžištěm činnosti je občanské sdružování a dobrovolnictví osob, majících 
společný zájem na ochraně životního prostředí a  spoluvytváření  veřejné-
ho prostoru. Každoročně spolek organizuje úklid lesa v rámci kampaně 
"Clean Up the World", ukliďme Česko. 
 
Již tradiční akcí, byl XVII. Jarní úklid lesa, uskutečněný 16. dubna 2016. 
Dobrovolníci a členové STROMu, sesbírali v Klánovickém lese desítky 
pytlů odpadu. Odvoz odpadu ze sběrných míst, zajistil ÚMČ Praha 21. 
 
Během dubna a května, proběhla druhá generální oprava Lesní galerie. 
Bohužel, stále přetrvávají problémy s vandalským poškozováním infor-
mačních tabulí. 
 
Do druhého ročníku Týdne udržitelného rozvoje 2016 v České repub-
lice, na přelomu května a června, v rámci "Evropského týdne udrži-
telnosti", se STROM zúčastnil komunitním úklidem a Třetím soused-
ským pétanque. 
 
Návrh celoevropského týdne udržitelného rozvoje, přišel ze strany ministrů 
životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro 
životní prostředí 28. října 2014. Cílem bylo, sjednotit starší projekty v těch-
to zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších evropských zemích.  
 
V České republice, převzal záštitu nad tímto projektem Úřad vlády České 
republiky a je koordinován prostřednictvím Oddělení pro udržitelný rozvoj 
(www.tydenudrzitelnosti.cz). 
 
Ve spolupráci s Lesy ČR a panem Mgr. Michalem Beránkem z Ústavu 
Archeologie FF Univerzity Karlovy, vytvořil STROM novou naučnou 
stezku v Klánovickém lese "Po stopách středověké vesnice Hol". Tři 
vstupní tabule a devět stanovišť, provedou zájemce tříkilometrovým okru-
hem. Újezd tak získal průvodce archeologickou lokalitou evropského vý-
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znamu. (Kvůli devastaci archeologických reliktů lesní těžbou v posledním 
desetiletí, byla v roce 2006, zaniklá vesnice Žák začleněna do soustavné-
ho výzkumu Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK a v letech 
2006 a 2007, byly její pozůstatky postupně zaměřeny týmem archeologa a 
geodetů. Následná studie Mgr. M. Beránka a Dr. T. Klíra zhodnocuje 
nejen výsledky tohoto zaměření, ale zároveň přináší obrat v historické in-
terpretaci zaniklé vesnice. Ukazuje totiž, že se nejedná o pozůstatky 
vesnice Žák zaniklé za třicetileté války, neboť vesnice toho jména a 
historie ve skutečnosti neexistovala, nýbrž s velkou pravděpodob-
ností o zaniklou vesnici Hol v poloze "V Žáku". Jedná se lokalitu, ležící 
v enklávě nepříznivých půd pro zemědělství. V terénu lze dodnes identifi-
kovat relikty jednotlivých obytných i hospodářských staveb a také kamen-
ných zídek, oddělujících jednotlivé parcely. Byly dokumentovány relikty 21 
až 24 usedlostí, které obklopovaly návesní prostranství (470 x 91 m). Sa-
motný areál zaniklé vesnice, se nachází v kompaktním lesním porostu 
Klánovický les - Cyrilov, na katastrálním území Újezd nad Lesy, který je 
součástí městské části Praha 21. Plocha s dochovanými povrchovými tva-
ry, má rozsah asi 14 ha a nachází se asi 500 m východně od hájovny 
Štamberk, asi 100 m severně od železniční tratě, mezi zastávkou Praha-
Klánovice a stanicí Úvaly. Relikty leží na obou březích Horoušanského 
potoka.  
 
Projekt byl ukončen na podzim roku 2015. Prezentace proběhla na 
slavnostní vernisáži a výstavě roku v Újezdském muzeu, v souvislos-
ti se 700. výročím narození Karla IV., jakož i slavnostní otevření na-
učné stezky HOL, dne 14. května 2016. 
.   
Újezdský strom je neziskovou organizací, a proto se snaží získat pro 
své aktivity sponzorské příspěvky. Již počtvrté, to byla externí dotace -
firemní sponzoring 40 000 Kč  a dobrovolná firemní spolupráce s jednou s 
největších kosmetických firem Mary Key, spolu s podporou Lesů ČR a Le-
sů Hl. m. Prahy, při výsadbě 300 doubků v Klánovickém lese, 18. října 
2016. Projekt byl součástí oslavy Dne stromů 2016. 
. 
Další grant získal spolek v roce 2015, na revitalizaci bočního prame-
niště Běchovického potoka, na polních pozemcích MČ Praha 21 u 
Zaříčanské ulice. Grant přinesl do Újezda 100 tisíc Kč z Hl. města Prahy 
a externí podpora z firemního sponzoringu a dobrovolnictví DHL ve výši 
40 000 Kč.  V roce 2016 projekt pokračoval. Proběhl botanický průzkum, 
na jehož základě byl ve spolupráci s OOP MHMP určen další postup revi-
talizace. Odborným externistou a realizátorem pozemních a výsadbových 
prací, je Ing. Miloš Král z Klánovic. Na podzim roku 2016, požádal STROM 
o prodloužení grantu do roku 2017 a bylo mu od MHMP vyhověno.  
Bližší informace o činnosti STROMu, naleznou zájemci na webových 
stránkách www.ujezdskystrom.info. 
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Centrum pro rodinu o. s. NEPOSEDA 

 
Centrum pro rodinu, poskytuje již řadu let společensky prospěšné aktivity 
a služby, jejichž posláním, je zvyšovat kvalitu života obyvatel okrajových 
částí Prahy. Ředitelkou je paní Ivana Štefková. Nabízí poradenství a kon-
zultace, pro rodiny s dětmi a maminky a tatínky na rodičovské dovolené. 
Poradenství, spočívá v poskytování psychické podpory a orientace v zátě-
žových situacích. Dále poskytuje, sociální a rodinné služby v okrajo-
vých částech Prahy 9, v Újezdě nad Lesy, Běchovicích a Horních Po-
černicích. 
"Neposeda", podporuje rodiny v jejich různých životních etapách a posky-
tuje jim vzdělání i poradenství. Ve své činnosti se zaměřují na preventivní 
a volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodinu. Pomáhají rodinám, do-
spívajícím a komunitám. Jednotlivé specializované programy, mají svá 
pojmenování, zastávka, kompas, křižovatka, autobus, restart, hopo a 
cesta hrdiny. V letošním roce získali grantovou podporu MČ Praha 
21, ve výši 15 000 Kč. 
 

KALENDÁRIUM 
 

Historické kalendárium s koncovkou 6 
 
Na tomto místě, věnuji několik řádků zajímavým výročím, nebo událostem, 
které se odehrály v Újezdě, nebo blízkém okolí a jejich společným jmeno-
vatelem v letošním roce (2016) bude šestka na konci letopočtu. 
 
1436  -  580 let - císař Zikmund postupuje vesnice Újezd a Slavětice ve 
Vidrholci, bývalému husitskému hejtmanovi Svojšemu ze Zahrádky 
1546  -  470 let  -  Florián Gryspek prodává Újezd staroměstskému měš-
ťanu Janu Mikešovi z Hrobčic 
1586   -   430 let  -  císař Rudolf II. postupuje vesnici Újezd do dědického 
vlastnictví Hertvikovi Žejdlicovi ze Šenfeldu.  Žejdlic zasedal v komorním i 
zemském soudu, v roce 1579 byl jmenován zemským radou a v roce 1580 
byl povýšen do šlechtického stavu  
1756   -   260 let -  vstoupil v platnost druhý tereziánský katastr, platný až 
do roku 1789 
1806   -  210 let  -  dne 4. srpna 1806, byl položen základní kámen ke 
stavbě kostela v Kolodějích, nákladem knížete Lichtenštejna, jenž se stal 
jeho patronem. Stavbu provedl zednický mistr Vojtěch Güntner ze Škvorce 
a Jan Žilák z Koloděj 
1836   -   180 let   - bylo zahájeno II. vojenské mapování - Františkovo 
1866   -  150 let  - byla na krátký čas umístěna druhá třída školy v koloděj-
ském zámku 
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1896   -   120 let   - na nově zřízené vížce kolodějského kostela, se zvon-
kem, byl zasazen kříž a do vížky byla uložena pamětní listina 
1926   -    90 let   -  obecní knihovna začala používat razítko se symbolem 
tří smrčků. Téhož roku, 4. července se od Koloděj přivalily po prudkém 
dešti a průtrži mračen obrovské spousty vody, které hráz nového rybníka 
nevydržela a v šíři asi dvou metrů se protrhla. Dne 29. července, byla za-
ložena v Újezdě pobočka Sokola s mateřskou jednotou v Běchovicích 
1936  -    80 let   -  kolodějský hřbitov je rozšířen o pozemek, který daroval 
tehdejší majitel kolodějského dvora V. Holeka. Dne 22. srpna 1936, rezig-
nuje ze zdravotních důvodů dosavadní místní starosta p. Černý a novým 
blatovským starostou je zvolen p. Josef Kout 
1946  -    70 let   -  dne 16. října 1946, je v Újezdě nad Lesy založen spo-
lek zahrádkářů pod názvem "Jednota zahrádkářů". V roce 1946, byl na 
Rohožníku (u dnešní autobusové otočky), postaven pomník občanům No-
vé Sibřiny, padlým v květnové revoluci 
1956  -  60 let  -  došlo k přejmenování ulic, po katastrálním sloučení 
Újezdu nad Lesy s Novou Sibřinou (1953) 
1976   -   40 let    -  dochází k novému pojmenování ulic po připojení naší 
obce k hlavnímu městu (1. července 1974), kdy se stává součástí Prahy 9. 
Pro sídliště Rohožník je přivedena vysokotlaká přípojka zemního plynu a 
vodovodní přivaděč z Jiren s vodojemem na "Úvaláku". Vedení Místní 
osvětové besedy a Místní lidové knihovny, převzala paní Marie Tomai-
desová 
1986  -  30 let  -  od tohoto roku jezdí autobusy s cestujícími až do smyčky 
sídliště Rohožník (dosud do zastávky Rohožnická) 
1996  -  20 let  -  dne 12. května byl jmenován  Čestným občanem Újezdu 
nad Lesy, pan Stanislav Kraus, dlouholetý újezdský učitel a účastník vá-
lečného tažení od Tobruku, přes Velkou Britanii, Francii, Dunkerque, Bel-
gii, Lucembursko a Německo až do vlasti, kam 1. května 1945 vstoupil v 
Chebu s 3. americkou armádou generála Pattona. Pozdější brigádní gene-
rál in memoriam, zemřel 30. října 1996  
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