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Roční kronikářský zápis za rok 2017 
obce Praha 21 - Újezd nad Lesy          

 
Motto: Ad futur memoriam - Pro paměť budoucích věků 

 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE 
 
Počet obyvatel k 1. 1. 2017: 10807 
 
Sňatky: 43, Rozvody: 34, Narozeno: 109, Zemřelo: 80, Přistěhovalí: 361, 
Vystěhovalí: 387, Celkový přírůstek za rok: 3 obyvatelé. 
   
 
Počet obyvatel k 31. 12. 2017: 10810 
 

POČASÍ 
 
Rok 2017 bude zřejmě jedním ze tří nejteplejších roků v dějinách mě-
ření. Informovala o tom Světová meteorologická organizace (WMO). Tep-
lejší byly jen předchozí roky 2015 a 2016. 
 
První sněhový poprašek se objevil v noci na 2. ledna 2017. Další slabší 
příděly sněhu (5-10 cm) byly 5., 17., 30., a 31. ledna. Nejnižší lednová tep-
lota byla -13°C, ve dnech 7. a 11. ledna. Nejvyšší +4°C byla v pátek 13. 
ledna. 2. února se objevil mrznoucí déšť. Únor byl poměrně teplý, prů-
měrná denní teplota činila +5,2°C a pouze v šesti únorových dnech klesla 
ranní teplota mírně pod nulu. Ve dnech 22– 24 února se objevil silný vítr, při 
teplotě + 10°C. Březen byl mimořádně teplý. Pouze 13. března klesla 
ranní teplota pod nulu, na - 2°C. Měsíc byl také bohatý na dešťové srážky, 
pršelo celkem 8x. Extrémně teplý byl poslední březnový týden s průměr-
nou teplotou + 17,5°C. V dubnu již nebyl žádný den s ranní teplotou pod 
nulou. Nejvyšší teplota byla v pondělí 10. dubna +23°C. V měsíci pršelo cel-
kem 14x a průměrná denní teplota činila +12,5°C. Poprvé jsme sekali za-
hradu 25. dubna. Prvního května bylo +17°C, ale s větrem a deštěm. Pr-
šelo celkem 7x, z toho 13., 14. a 30. května to bylo i s bouřkou. Od poloviny 
měsíce poměrně vysoké teploty přes +25°C a dokonce 30. května +30°C. 
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Červen nevybočoval z průměru. Pršelo 6x, z toho 15. června to bylo 
s bouřkou a 28. června se s deštěm objevily i kroupy. Celý předposlední 
týden byl ve znamení vysokých teplot +29°C - +31°C. V červenci se tro-
pické teploty objevily 5x. Hned 1. července to bylo +34°C, dvakrát +31°C 
(19. a 30. 7.) a dvakrát +30°C (2. a 21. 7.). Pršelo 6x. Srpen se představil 
ve čtvrtek 3. 8. prudkým dvouhodinovým deštěm. Mimo to pršelo v měsíci 
jen 6x. Zajímavé bylo, že obvykle nejteplejší srpen se mohl pochlubit pouze 
dvěma dny tropických teplot +30°C a to 10. a 31. srpna. Září začalo 1. 9. 
deštěm a ochlazením na +14°C. Měsíc byl na srážky chudý, pršelo jen 4x. 
Teploty jsou jen průměrné, pouze 2x dosaženo +22°C. Je to nesrovnatelné 
se zářím předchozího roku (2016), kdy bylo 5x dosaženo tropických teplot. 
V říjnu pršelo 5x, z toho v neděli 29. října byl déšť doprovázen silným orká-
nem, který v obci na několika místech lámal stromy. Také jedné z našich 
borovic se ulomila silná větev a spadla na kůlnu sousední hospody, naštěstí 
bez škody. Zde se osvědčil hasičský sbor, který v obci na několika místech 
zasahoval, a i naši zlomenou větev zlikvidoval. Nezvyklou zajímavostí byly 
mlhy v době od 18. do 21. října. Teplotně byl říjen průměrný. V listopadu 
pršelo 6x a průměrná teplota byla +7,7°C. V prosinci se první ranní mrazík 
přihlásil již 2. 12, kdy bylo -1°C. Ráno 4. 12. poprvé drobně sněžilo. Ještě 
dvakrát drobně zasněžilo (2 cm), ale déšť 21. 12. vše zlikvidoval, takže Vá-
noce byly opět bez sněhu a s teplotou +8°C. Celkem pršelo v prosinci 4x, 
z toho jednou (28.12.) společně se sněhem. Na Silvestra bylo +12°C.    
 

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 2017.  
 

Masarykova základní škola 
 
Školu navštěvovalo celkem 948 žáků. Z toho na I. stupni 691 žáků (prů-
měr na třídu 23,8) a na II. stupni 257 žáků (průměr na třídu 21,4). Vzdě-
lávacím programem pro všechny třídy, zůstává: "Škola-dílna lidskosti". 
Škola má celkem 65 pedagogických pracovníků a 35 provozních zaměst-
nanců školy. Do šesti prvních tříd nastoupilo 194 žáků (průměr na třídu 
32,3). Klasifikováno bylo 956 žáků a z toho 11 neprospělo.  
 
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 školního roku 2016/2017, byla uvedena do pro-
vozu přístavba (samostatná budova o šesti učebnách, spojená s bu-
dovou v Polesné, se vchodem z ulice Čentická). Součástí těchto objektů 
jsou: základní škola (kapacita 1100 žáků), školní jídelna (kapacita 1600 
strávníků), školní družina (kapacita 600 žáků) a školní klub (kapacita 90 
žáků).  Je samostatným právním subjektem-příspěvkovou organizací od 1. 
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1. 1993. Ředitelka školy, Mgr. Bc. Alena Sochůrková, je od 1.září 2015 
statutárním zástupcem školy. 
 
 
Multikulturní výchova, je zapojena do celoškolního projektu a pozvolné 
zařazení do kolektivu ŠD, dětí cizinců. V roce 2017 to bylo 9 dětí z EU (Slo-
vensko 8, Maďarsko 1) a 18 dětí ze zemí mimo EU (Ukrajina 13, Rusko 1, 
Arménie 2, a Vietnam 2). Pro jejich integraci a pro potřeby těchto žáků, uči-
telů i rodičů na škole je určen koordinátor, Mgr. Chmelíková, která se orien-
tuje v problematice a ve spolupráci s dalšími institucemi, zajišťuje odbornou 
pomoc.  
 
Již po dvanácté, se 11. 4. 2017 uskutečnila charitativní akce "Jarmark 
Děti dětem", tentokrát pro nadační fond "Kapku naděje". Čestným hos-
tem byla tentokrát sama prezidentka této nadace, paní Vendula Pizinge-
rová. Učitelé a děti školu slavnostně vyzdobili a ze všech tříd a chodeb vy-
tvořili skutečný jarmark. Pro své rodiče, sourozence, prarodiče i další pří-
chozí připravili i malé občerstvení. Kdo měl zájem podpořit Kapku naděje, 
mohl si zakoupit výrobek, který vyrobily děti se svými učiteli, často i za po-
moci rodičů, nebo prarodičů. Vybralo se rekordních 115 000,- Kč. Podě-
kování patří všem, kteří dobrovolně přispěli Kapce naděje pro onkolo-
gicky nemocné dětské pacienty.  Akce byla pojata i jako Den otevře-
ných dveří I. stupně Masarykovy ZŠ. 
 
Škola, tradičně spolupracuje v rámci přípravy předškoláků se čtyřmi MŠ zři-
zovanými naší MČ. Spolupráce s občanskými sdruženími a spolky v naší 
obci, se prolíná celým školním rokem, zapojením do činnosti spolků, vystou-
pením žáků na akcích spolků, besedy členů při výuce. 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 vernisážích výstav, kdy jsou hojně 
využívány výtvarné práce žáků, ale v Muzeu se občas vyučuje přímo, mezi 
vystavenými exponáty. Škola se zapojuje do obecních akcí, výročí a oslav 
a členové školního parlamentu se zapojují i do činnosti Agendy 21 MČ 
Praha 21. 
 
V sobotu 4. března odjeli žáci osmých tříd na týdenní lyžařský výcvik do 
Krkonoš, do Pece pod Sněžkou. Přálo jim nádherné slunečné počasí. 
 
Školní kolo soutěže recitátorů žáků pátých tříd, se uskutečnilo 10. března. 
Porota, ve které byli zastoupeni žáci i učitelé měla obtížný úkol vybrat ví-
těze. Nakonec zvítězili: 1. místo, Nela Trávníčková 5. E, 2-3. místo, spo-
lečně Veronika Měšťánková 5.B a Vojtěch Šrámek 5. D.  
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V pátek 31. března se třída 3.F zapojila do celostátní akce „Noc s Anderse-
nem“, ve spolupráci s Místní knihovnou. 
 
Žáci II. stupně ZŠ se již tradičně zapojili do celostátní soutěže „Finanční 
gramotnost“. V okresním kole školu úspěšně reprezentoval tým ve složení: 
David Kny, Filip Malák a Petr Marýzek, který se umístil na krásném 3. místě. 
 
Čtyři žáci postoupili do finále náročné matematické soutěže Pangea. David 
Štefka a Dalibor Pirc, ze 4. třídy a Mikuláš Jandík s Tomášem Přindou z 5. 
třídy. Z každého ročníku se mohlo do finále celostátní soutěže dostat 50 
účastníků. Velká gratulace patří našim žákům, kteří se do finále dostali. To-
máš Přinda byl v základním kole na 2. místě z celkového počtu 8 376 všech 
žáků 5. tříd. David Štefka byl dokonce na 1. místě ze 7 989 žáků 4. tříd, 
bohužel se finále nemohl účastnit. Velmi pěkné umístění získali naši žáci i 
ve finále, jehož vyhodnocení proběhlo v nové budově Národního divadla. 
Mikuláš Jandík 5. místo, Tomáš Přinda 15. místo a Dalibor Pirc 29. místo.  
17. 5. 2017 se uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády pro 5. ročník, kterého 
se zúčastnilo 104 žáků. Velká gratulace patří Adélce Srchové z 5. A., která 
s 15 body obsadila 1.-3. místo, společně z dalšími dvěma žáky. Mikuláš 
Jandík z 5. C. a Jakub Páral z 5. D. se umístili se 14 body na krásném 4. – 
17. místě. Vojtěch Poláček z 5. D. byl se 13 body na 18. – 29. místě. 
 
V matematické soutěži Klokan dosáhl nejlepšího úspěchu Ben Dědič, žák 
3. D. který se v kategorii Cvrček umístil na 1. místě.  
 
V úterý 4. dubna se konalo obvodní kolo matematické olympiády pro 6. třídy 
a gymnázia. Mikuláš Jandík z 5. C se umístil na 1. místě z deseti gymna-
zistů. 
 
Koncem května se obcí začala šířit „šeptanda“, kterou mělo způsobit 
oznámení o rozvázání pracovního poměru dvou učitelek z prvního stupně 
základní školy, které podaly výpověď. Současně se začala šířit Újezdem 
Petice, kterou sestavili zástupci výboru rodičů školních dětí a adresovali ji 
Radě MČ Praha 21. Nazvali ji téměř katastroficky „Petice za okamžité ře-
šení neúnosné situace v Masarykově základní škole“. Žádali, aby zřizo-
vatel školy stabilizoval personální politiku školy a prověřil, zda je ředitelka 
školy Alena Sochůrková schopna školu “manažersky a lidsky řídit“.   
 
Rada městské části si pozvala paní ředitelku na své jednání, které se konalo 
23. května a neshledala, že by svým jednáním ohrozila chod školy, tím 
spíše že během několika dní dokázala zajistit náhradu za učitelky, které po-
daly výpověď. Přesto se 8. června uskutečnil „Kulatý stůl k Petici za 
okamžité řešení neúnosné situace v Masarykově základní škole“ a dne 
15. června ho následoval Kulatý stůl II.  Obou akcí se zúčastnili zástupci 
rodičů (5/4), Masarykovy základní školy (9/8), Komise vzdělávání a výchovy 
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(2/2), zástupci MČ Praha 21 (2/2, starostka K.J. Čechová a zastupitel P. 
Duchek). Kulatý stůl I. řídila jako moderátorka diskuze paní PhDr. Helena 
Vrbková.   
Názory na „Petici“ se různily. Pan M. Střihavka zdůvodňoval Petici jako 
snahu rodičů pomoci škole. Učitelky pí. Jančová a pí. Polomská, definovaly 
Petici jako velmi osobní útok. Všeobecně se účastníci domnívají, že cílem 
těchto setkání by mělo být nastartování diskuze mezi všemi zúčastněnými 
stranami, zvláště MZŠ a rodiči, nastavení kompetencí a pravidel komuni-
kace se zřizovatelem a znovuzřízení SRPŠ. Závěrem vzniklo několik vý-
stupů pro pracovní skupiny, se zástupci všech zúčastněných. „Pra-
covní skupina pro komunikační strategii“, pracovní skupina „Rodiče 
vítáni“, pracovní skupina pro atraktivitu výuky a personální zajištění. 
Zřizovatel zorganizuje platformu pro zástupce rodičů k tématu „Pro-
blematika Koncepcí vzdělávání“, pro získání informací o dokumentech 
Koncepce školství MČ Praha 21 2013-2019 a Koncepce rozvoje MZŠ.  
 
V úterý 6. června převzala Masarykova ZŠ cenu Nejúspěšnější zá-
kladní škola v kategorii Vzdělávací soutěže a olympiády za školní rok 
2016/2017, kterou uděloval Dům dětí a mládeže Praha 9. 
 
Pěvecký sbor Sovičky, pod vedením paní uč. Janoušové, vystoupil 9. 
června v kostele „Povýšení sv. Kříže v Kolodějích na akci „Noc kos-
telů“. Jako hosté vystoupili pánové Jan Kvapil a Vladimír Janoušek, kteří 
doprovodili naše malé zpěváky na housle a violoncello. 
 
Žáci 3. E Masarykovy školy byli v červnu čtyři dny na školním výletě 
na jižní Moravě. Bydleli ve stanech, hráli kopanou, svezli se parníkem, opé-
kali buřty a koupali se v bazénu. Velkým zážitkem byla návštěva domova 
důchodců v Otrokovicích, s jehož babičkami a dědečky si dopisují. Zazpívali 
si s nimi a předali jim drobné dárečky, které udělaly hodně radosti. 
 
V srpnu 2017 byl založen Spolek přátel a rodičů dětí újezdských škol 
a svojí činností navazuje na aktivity a témata z červnových kulatých 
stolů (setkání zástupců rodičů, vedení Masarykovy ZŠ a vedení MČ 
Praha 21) v rámci nichž byly zřízeny pracovní skupiny „Otevřená ko-
munikace“ a „Rodiče vítáni“. Výkonný výbor Spolku se schází téměř 
každý týden v neděli večer, pravidelně se účastní schůzek pracovních sku-
pin, školské rady, MAP a koncem října se sešli se školními psychology. 
Další cíle a společné zájmy jsou uvedeny na webu www.pratelskazspo-
lesna.cz a ve stanovách Spolku. 
 
V pátek 15. září proběhla v parku před Masarykovou ZŠ již tradiční ce-
lodružinová akce „Malování cestičky do školy“. Letošní téma bylo sta-
vitelství, takže chodníky před školou zaplnily rozmanité domečky, hotely, 
kostelíky paneláky i věže, a park se kresbami celý rozzářil.  

http://www.pratelskazspolesna.cz/
http://www.pratelskazspolesna.cz/
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Ve čtvrtek 21. září se i rodičům představila nově rekonstruovaná jí-
delna Masarykovy školy. Dospělí mohli ochutnat polévky ze školní ku-
chyně. Výběr byl pestrý, mrkvová s těstovinou, kuřecí se zeleninou, gu-
lášová, hrstková se zeleninou, rajská s rýží, květáková, česneková, čoč-
ková, rybí se zeleninou a cizrnová. 
 
I v tomto roce pracoval na škole Filmový kroužek. Žáci pravidelně filmují 
veřejné akce a práci archivují. Letos natáčeli mimo jiné i dvě muzejní verni-
sáže, „Školu snů“ 22. listopadu a charitativní vernisáž Zimní čas pro komu-
nitní centrum Motýlek 13. prosince. Odborným konzultantem žáků je kame-
raman Jan Petras.  
 
Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu Krokus, který reali-
zuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI), ve 
spolupráci se Židovským muzeem v Praze. Projekt je určen žákům star-
ším jedenácti let, začal již před několika lety na školách v Irsku a každo-
ročně se do něj zapojují další evropské školy. Na mnoha školách se z něj 
stal dlouhodobý projekt. HETI školám zdarma poskytuje cibulky žlutých kro-
kusů, které účastníci projektu na podzim zasadí, jako připomínku jednoho a 
půl milionů židovských dětí, které zemřely během holocaustu. Žlutá barva 
připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacis-
tické vlády nosit. Cibulky krokusů vykvetou na přelomu ledna února, kolem 
Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou 
obdivovat květiny, mládež jim může vysvětlit, co vlastně krokusy symboli-
zují. V minulém roce se projektu zúčastnilo více než 55 000 studentů z Irska 
a Evropy. Letos sázeli cibulky žlutých krokusů žáci všech pátých a de-
vátých tříd u přístavby v Čentické a ve školním areálu Polesná. Jednot-
livé kroky od sázení až po žluté květy se zaznamenávají do časového plánu 
a posílají se průběžně na stránku The Crocus Club. 
 
Pěvecký sbor Sovička Masarykovy ZŠ, uspořádal 19. prosince 2017 koncert 
ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích. 
 
Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy je zřizovatelem a spravuje 
čtyři státní Mateřské školy. 
 
Do našich školek jsou přijímány již tříleté děti a rodiče mohou bez stresu 
plánovat svůj návrat do zaměstnání. Městská část Praha 21 investuje kaž-
doročně vysoké částky do rekonstrukce i do vybavení školek. Přestože je 1. 
Mateřská škola je poměrně novou školou, bylo upraveno hygienické zá-
zemí, opraveno oplocení a postavena pergola. Větší investice byly zapo-
třebí v našich dvou školkách MŠ Sedmikráska a MŠ Rohožník.  Zásadním 
novým prvkem v našich školkách jsou interaktivní tabule a díky jim, je po-
znávání pro děti zábavou. 
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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. 
Budova je patrová, s bezbariérovým přístupem se třemi třídami s kapacitou 
76 dětí. O děti, pečuje 6 pedagogických pracovníků a dalších 5 pracovnic, 
které zajišťují provoz školy a školní jídelny.  
 

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 kolektivem 
pedagogických i provozních zaměstnanců. Velmi dobrá je spolupráce s ro-
diči dětí, i se zřizovatelem ÚMČ Praha 21. O prázdninách byla ve školce 
provedena kompletní výměna rozvodů topné soustavy. Původní rozvody ze 
70. let minulého století byly nahrazeny mědí. Kompletně byla vyměněna i 
technologie plynové kotelny. Nově je zde i centrální příprava teplé vody, 
místo původních elektrických bojlerů. Celkové náklady akce byly 2,4 miliony 
Kč. 

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 škole 
byla vybudována nová kotelna a zcela inovována otopná soustava. Také 
proběhla obnova elektrických rozvodů a rekonstrukce kuchyně.  
 
 

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 letošním roce, 
má škola celkem 77 žáků. Škola má 8 pedagogů a 4 provozní zaměstnance. 
Ředitelkou školy, je paní Mgr. Ivana Huttová. O letních prázdninách byla 
rekonstruována jídelna ve školce. Stará podlaha byla pro špatný stav vy-
bourána až do hloubky 10 cm, byla zhotovena nová hydroizolace a pochozí 
vrstva byla změněna na polyuretanovou. Bylo opraveno WC, obnoveno 
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venkovní schodiště a zásobovací rampa. Z celkových nákladů bylo 4,5 mil. 
Kč hrazeno z dotace magistrátu a 2 mil. Kč z prostředků MČ Praha 21. 
 
Kromě státních mateřských škol působí v Praze 21 také dalších deset 
soukromých mateřských škol s různým stupněm nabídky výuky, akti-
vit i finanční úhrady rodičů. 

 
ZE ŽIVOTA OBCE 

 
V tomto roce poprvé, mají občané možnost využít digitalizovaný ar-
chiv stavebního úřadu. Nová stavební dokumentace je digitalizována a 
archivována od 1. 9. 2015 a stávající obsah archivu pořízený do 31. 8. 2015, 
bude digitalizován na základě podané žádosti a bude elektronicky zpřístup-
něn klientům k nahlížení dálkovým přístupem na adrese (https://ar-
chiv.praha21.cz) a přístupovým kódem. 
 
Dne 4. ledna 2017, byl vydán kolaudační souhlas na dešťovou kanali-
zaci v úseku od zastávky MHD Blatov ve směru z centra Prahy, přes ulice 
Onšoveckou a Ochozskou, směrem k Běchovickému potoku v celkové 
délce 365,59 metru. Občané, kteří budou chtít napojit dešťové svody ze 
svých nemovitostí do této dešťové kanalizace, mohou se obrátit na ÚMČ 
Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy. 
 
Po dlouhotrvajících problémech s distribucí Újezdského zpravodaje, se 
ÚMČ Praha 21 rozhodl ukončit spolupráci s Českou poštou, která časopis 
donášela do schránek. Od začátku letošního roku roznášejí časopis brigád-
níci. 
 
16. ledna se uskutečnila vernisáž k zahájení výstavy „Jsem senior a 
žiji v Újezdě nad Lesy“. Vernisáž zahájila starostka MČ Praha 21, paní 
Karla Jakob Čechová.  První místo získal pan Vladimír Štěpánek za své 
tepané výrobky, druhé místo pan Ivan Birke za své obrazy a třetí místo paní 
Věra Žůrková za svůj obraz „Zrcadlení“. Organizačně výstavu zajišťovala 
Komise sociální politiky a zdravotnictví s Odborem sociálních věcí MČ 
Praha 21. 
 
Kulatý stůl o zdraví. V úterý 17. ledna se na Úřadu MČ Praha 21 sešli 
občané s radními Jaroslavem Jeníčkem a Pavlem Roušarem a zástupky-
němi úřadu nad plánem rozvoje zdraví naší městské části. Kulatý stůl byl 
rozdělen do čtyř základních oblastí – podpora pohybových aktivit, podpora 
dostupnosti zdravotní péče, posílení role městské části v oblasti péče o 
zdraví a osvěta v oblasti zdravého životního stylu. Jen namátkou náměty, 

https://archiv.praha21.cz/
https://archiv.praha21.cz/


 

List 9 z 40 

 

které z diskuze vznikly: výstavba nové tělocvičny, hřiště pro školní děti, pod-
pora dopravy seniorů k lékaři, bezpečná cesta do školy, návaznost cyklos-
tezek na cyklostezky Středočeského kraje a další.  
 
V sobotu 21. ledna se konala akce „Courání Prahou“. Kromě nejkratší 
10 km trasy, která začínala v Uhříněvsi, všechny ostatní trasy začínají 
v Újezdském muzeu, kde byla již od 7.00 hodin otevřena registrace. Ne-
jdelší trasa měřila 54 km. Organizátorkou za KČT (Klub českých turistů), 
byla Klára Zezulová z odboru Pohoda Praha. 
 
Městská část Praha 21 vyhrála první kolo sporu s developerskou fir-
mou Spirit finance a.s., který se točí kolem údajně zmařené investice. Dne 
25. ledna 2017 Obvodní soud pro Prahu 1, jako soud prvního stupně zcela 
zamítl žalobu žalobce Spirit Finance a. s. o zaplacení 62 milionů s příslu-
šenstvím. 
 
Tradiční Masopust pro obce Sibřina, Stupice, Květnice Dobročovice a 
městskou část Praha 21 se konal 18. února 2017. Tradici úspěšně obnovil 
a dosud udržuje spolek „Sosák“. Tématem masopustu byla fauna a flóra. 
Průvod masek doprovázeli skuteční velbloudi a koně, na kterých se mohly 
děti povozit. Masopust se vydařil, zúčastnilo se ho několik stovek účastníků 
a na celou cestu mu svítilo sluníčko. 
 
Rada MČ Praha 21, vzala dne 28. 2. na vědomí dopis zástupce společnosti 
Ideal Lux Mgr. Lojína, že odstupuje od svého původního záměru, vy-
budovat na pozemcích parc. č. 932/1- 932/4 v katastr. Území Újezd nad 
Lesy „Seniorhaus – Alzheimercentrum a nabízí naší MČ k prodeji bu-
dovy, stojící na pozemcích MČ. Rada o návrhu jednala a s výsledkem se-
známila veřejnost. Vedení radnice se ještě sešlo se zástupci Ideal Luxu 
koncem března, potvrdilo že zájem o odkup budovy trvá. 20. března naše 
zastupitelstvo odsouhlasilo záměr odkoupení budovy Ideal Luxu od jejího 
vlastníka a čeká se na vypracování dalšího znaleckého posudku, od kterého 
se budou odvíjet další kroky. Od letošního července je naše městská 
část, resp. Magistrát vlastníkem budovy Ideal Lux. 
 
V březnovém Zpravodaji v článku „Co dál se zdravotním střediskem“, 
se pan Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby MČ Praha 
21 podrobně zaobírá špatným stavebně technickým stavem zdravotního 
střediska v Živonínské ulici na Rohožníku. Podrobně vypočítává, jak roz-
sáhlou opravu středisko vyžaduje a poukazuje i na obtížnost realizace 
těchto oprav za plného provozu všech zdravotnických zařízení. 
 
Mezitím se během roku rozpoutala více či méně útočná diskuze 
v listárně Zpravodaje o vhodnosti či nevhodnosti nového zdravotního 
střediska na Blatově.  ÚMČ Praha 21 počítá s rekonstrukcí budovy na 
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Blatově na zdravotní středisko, tím spíše že na odkup budovy od Ideal Luxu 
získala od magistrátu účelovou dotaci ve výši 25 milionů korun, ovšem s tím 
že zde vybuduje zdravotnické služby.  
 
Dne 23. března oslavil 100. narozeniny náš nejstarší občan pan Oldřich 
Šmerda. Popřát mu přišly zástupkyně Odboru občansko správního ÚMČ 
Praha 21.  
 
Kauza kynologického cvičiště se táhne již od roku 2016. Rada MČ již 
několikrát jednala se zástupci kynologů (ZKO 394) o podmínkách pronájmu 
pozemku č. 544/5 a to z důvodu opakujících se stížností občanů bydlících 
v blízkosti cvičiště. Hlavně si stěžují na zvýšení provozu v posledních třech 
letech a také na to, že cvičení probíhá každý den v týdnu i do večerních 
hodin. Rada MČ předložila návrh dodatku ke smlouvě o pronájmu pozemku 
č. 544/5 pro omezení provozu cvičiště. Dále byl kynologům navržen proná-
jem pozemku pouze za údržbu s nulovým finančním nákladem pro kyno-
logy. Kynologové nabídku na doporučení svého právníka odmítli. RMČ 
Praha 21 zastává ve svém postoji názor, že je potřeba zohlednit i názor 
občanů bydlících v blízkosti cvičiště a řešit problematiku ku prospěchu 
všech obyvatel Újezda, nejen ve prospěch cca 10 členů Kynologické orga-
nizace žijících v Újezdě. Proto na svém zasedání dne 14. března schvá-
lila dle smlouvy výpověď pronájmu pozemku č. 544/5 s výpovědní lhů-
tou 12 měsíců. Výpověď byla reakcí na neochotu a neústupnost kyno-
logů jednat.  Mezitím se kauza posunula dál. Zjistilo se, že třetím účastní-
kem jednání musí být i pražský magistrát, protože část oplocení cvičiště 
zasahuje na sousední pozemek, který patří magistrátu a nebyl součástí pro-
nájmu. Dne 17. 1. 2018 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 9 
soudní jednání, kde se soud ztotožnil s argumentací MČ Praha 21 a 
žalobu kynologů na určení neplatnosti výpovědi z nájmu zamítl, neboť 
výpověď byla podána řádně a na základě svobodně sjednaného usta-
novení nájemní smlouvy. 
 
Dne 12. března začínají na Blatově rekonstrukce STL plynovodních 
řadů. První akce v ulici Pilovské, Brzické a okolí má 11. etap a ukončena 
byla 12. 5. 2017. Druhá akce v ulici Netušilské, Barchovické a okolí byla 
zahájena 21. 3. 2017, má dvanáct etap a ukončena byla 29. května 2017. 
 
Dále dochází k rekonstrukci světelné signalizace na Novosibřinské u 
smyčky na sídlišti Rohožník v době od 13. 3. do 28.3. a na Starokolínské u 
Onšovecké ulice, v době 20. 3. do 11. 4. 2017. 
 
Pokračuje také stavba splaškové kanalizace na Starokolínské a Ra-
dimské v úseku Ranská-Pilovská (165 m) novou etapou, která byla za-
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hájena 16. 3. 2017. Vozovka byla zúžena na jeden jízdní a kyvadlová do-
prava je řízena provizorní světelnou signalizací. Stavba pokračovala do 
konce října 2017. 
 
Vydařená „velikonoční dílna“ se uskutečnila v pátek 7. dubna v Poly-
funkčním domě. Svou šikovnost si přišly vyzkoušet nejen děti, ale i dospělí 
a senioři. Vyráběly se velikonoční věnečky, kuřátka a přáníčka, zdobily se 
perníčky i vajíčka a tvůrčí odpoledne rychle uteklo. Poděkování patří paní 
učitelce Zuzaně Vopálenské, asistentce Blance Fišerové a žáčkům z 1. C. 
za plnou krabici voňavých perníčků, které napekli. Poděkování patří také 
členkám Komise sociální politiky a zdravotnictví, paní Janě Eibichové a Ka-
teřině Blinkové.  V neposlední řadě patří díky i Domu dětí a mládeže Dům 
UM a spolku Neposeda za přípravu a realizaci dílny a MČ Praha 21 za fi-
nanční podporu. 
  
Světový týden knihy (18. 4. – 23. 4. 2017), si připomněli žáci Masarykovy 
ZŠ, ve spolupráci s Knihkupectvím nad Lesy kampaní „Kniha ti sluší“. Cí-
lem kampaně byla podpora a propagace české knižní kultury. Žáci se 
s kampaní seznámili při hodinách čtení a literatury i výtvarné výchovy (ná-
vrhy titulní obálky fiktivní knihy) a každý návštěvník, který si ve Světovém 
týdnu knihy zakoupil jakoukoliv knihu, dostal od pana knihkupce Petra Vá-
chy červenou placku s logem kampaně. 
  
Vítání občánků se uskutečnilo koncem dubna, kdy jsme v Polyfunkčním 
domě přivítali nové občánky Újezda. Paní starostka Karla Jakob Čechová 
celkem přivítala 16 holčiček a 15 chlapečků. 
Děti z 1. Mateřské školy připravily pro miminka pěkné vystoupení. 
Přejeme dětičkám i jejich rodičům hodně štěstí a zdraví do života, ať se jim 
v rodném městě dobře žije. Další vítání občánků se uskutečnilo v listopadu 
2017. 
 
Veřejné fórum k celkovému rozvoji městské části, se konalo 19. dubna 
2017 v sále Polyfunkčního domu. U několika tématických stolů, včetně 
mládežnického se diskutovalo o nejpalčivějších problémech obce. Bylo vy-
bráno celkem 16 problémů, které by se měly řešit.  Zachování kynologické 
organizace na stávajícím cvičišti, včetně vybudování protihlukové bariéry, 
parkoviště u nádraží P+R, podpoření stavby přeložky 1/12 + stavba 511v 
Běchovicích, propojení jižní pěší cesty a navázání na cesty do Běchovic, 
Koloděj a Sibřiny, vybudování kolárny v MZŠ Polesná, denní stacionář pro 
seniory, vyčištění lesa odborníky, vybudování koupaliště, kontrola průjezd-
nosti kamionů a odstavná plocha pro jejich odstavení, bezbariérový přístup 
do ÚMČ, multifunkční hřiště na Rohožníku, kamerový systém u MZŠ Po-
lesná a jeho rozšíření v obci, školení a vzdělávání učitelů včetně zajištění 
financí, oprava fasády tělocvičny MZŠ v Polesné a oprava laviček. Součástí 
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akce byla i premiéra filmu Jana Petrase „Ženy z Újezda nad Lesy. Celkem 
se fóra zúčastnilo 83 občanů. 
 
V pátek 28. dubna 2017, pořádal Odbor životního prostředí a dopravy 
akci „Duben, měsíc bezpečnosti na silnicích“ a „Den Země“. 
Dopoledne patřilo dětem z Mateřských škol, které navštívily divadelní před-
stavení v sále Masarykovy školy a potom se zúčastnily různých aktivit a 
soutěží na multifunkčním sportovišti, spolu s dětmi z Masarykovy ZŠ a dal-
šími občany. Zahrádkáři připravili povídání s dr. Peleškou, odborníkem na 
kompostování. Návštěvníci se seznámili s chovem včel a koz a mohli se 
projet na koních. Rybáři představili vybrané druhy ryb a u dalšího stánku se 
účastníci dozvěděli ledacos zajímavého o lesní zvěři. Poznávali dřeviny i 
exotické ovoce, naučili se základy první pomoci a podívali se do sanitky. 
Policisté představili práci potápěčů. Odpolední program moderoval Vlasta 
Korec. K vidění byla práce psovodů Městské policie, ukázka bojového 
umění Krav Maga, nebo vystoupení tanečního studia DancePort. Součástí 
akce bylo vyhlášení sbírek na podporu Verunky Pilné, která se léčí 
s mozkovou obrnou. Děti z Masarykovy ZŠ sbíraly víčka od pet lahví. Cel-
kem děti nasbíraly 858 kg víček. Prvním třem třídám (3.B, 1. B, 4. B) zaplatil 
pořadatel obou akcí Odbor životního prostředí a dopravy, výlet do pražské 
ZOO. Částku za výkup víček (4 000 Kč), doplněnou o 11 000 Kč, vybraných 
při akci předali organizátoři rodičům Veroniky. Poděkování patří všem, kteří 
se na akci nějakým způsobem podíleli i desítce sponzorů, kteří přispěli fi-
nančním, nebo věcným darem. 
 
Na letošních „Čarodějnicích“ se sešlo přes dva tisíce lidí. 9. ročník, 
který se uskutečnil 30. dubna na multifunkčním hřišti, předčil očekávání. 
Odpolední program, plný her připravených Maminami z újezdské roviny, 
patřil dětem. Volila se Miss Čarodějnice, opékaly se buřty, vyhrávala stu-
dentská kapela a v podvečer skončila na hranici i čarodějnice. Večer začal 
hudební program, kde vystoupily skupiny Boudaři z Újezda, rocková sku-
pina Čedič a vyvrcholením bylo vystoupení skupiny Tři sestry. Závěrem ve-
čera byl neodmyslitelný ohňostroj. Odpoledního programu a reje čarodějnic 
se zúčastnilo téměř 400 dětí a dospělých a večerního programu více než 
2000 lidí. Celá akce byla organizována s podporou MČ Praha 21 a paní 
starostky Karly Jakob Čechové. Poděkování patří i desítce újezdských fi-
rem, které nějakým způsobem akci podpořily. 
 
Desítky let plánovaná přeložka silnice I/12, která má Újezdu přinést vý-
razné zklidnění tranzitní dopravy na Starokolínské a Novosibřinské 
ulice, se v květnu posunula do rozhodující fáze. Byla zveřejněna doku-
mentace k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), kterou újezdští 
radní a zastupitelé prostudovali a 12. června zaslali zpět celkem 55 připo-
mínek. Nejostřejší připomínkou je ostrý nesouhlas s tím, aby z projektu vy-
padla mimoúrovňová křižovatka v Květnici. Na podporu křižovatky 
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v Květnici na přeložce I/12, vznikla z iniciativy nového újezdského 
spolku „Újezd nad Lesy-krajina pro život“ petice, kterou bylo možno po-
depsat na podatelně ÚMČ Praha 21, později i na dalších osmi místech, zve-
řejněných ve Zpravodaji. Podařilo se získat přes tisíc podpisů. Na základě 
této petice se uskutečnila začátkem listopadu schůzka s investorem a zpra-
covateli posudku EIA, kterého se zúčastnila i paní radní Jenšovská a sta-
rostové Úval, Koloděj a Sibřiny. ŘSD i PUDIS celou situaci ochotně a pro-
fesionálně probrali. Řekli, že EIA bude schválena pro obě varianty, tedy jak 
s květnickým sjezdem, tak i bez něho. Budou se snažit nalézt takové řešení, 
aby bylo možné sjezd realizovat.    
 
MČ Praha 21, na základě usnesení Rady MČ ze dne 6. června 2017 zru-
šila výběrové řízení na tisk a dopravu Újezdského zpravodaje. Dosa-
vadní tiskárna Grafotechna plus, Praha 13 zpracuje a vytiskne ještě dvoj-
číslo červenec-srpen a zářijové číslo Zpravodaje vytiskne již tiskárna Betis, 
Běchovice. 
 
Rekonstrukce plynovodu proběhla na Staroklánovické ulici.  
Stavba začala již v červnu v úseku od Čentické, resp. Hodkovské a po-
stupně pokračovala až k odbočení k železniční stanici. Stavba pokračovala 
po etapách z Újezda až do Klánovic. Doprava byla vedena zúžením, nebo 
jedním jízdním pruhem. Poslední týden v červenci byla osazena dočasná 
signalizace. 
 
Výstavba kanalizace – stavba 3140 etapa 0005, začala 3. července na 
Novosibřinské v úseku Rohožnická – výjezd z točny BUS MHD.  Provoz 
byl veden jedním jízdním pruhem a řízen dočasnou světelnou signalizací. 
Stavba byla dokončena 13. srpna 2017. 
 
Magistrát hl. m. Prahy vydal rozhodnutí, kterým povolil zvláštní užívání 
komunikace Starokolínská, pro další výstavbu kanalizačního řadu. 
Stavba bude v úseku Novolhotská – Ratbořská v rozsahu cca 805 m². 
Provoz na hlavní byl řízen světelnou signalizací. Ve směru z centra byl po-
volen vjezd pouze autobusům MHD a provozovatelům vozidel na základě 
vydaného povolení. Ostatní doprava byla vedena po objízdné trase: Do Pa-
nenek - K Běchovicům – V Lipách – Staroújezdská. Ve směru do centra je 
provoz veden po stávající trase. Zastávka MHD Bus „Blatov“ ve směru 
z centra se posouvá po dobu stavby ke křížení s ulicí Račiněveskou. Další 
dočasnou zastávkou je již zřízená dočasná zastávka, poblíž křížení s Rat-
bořskou ulicí.  
 
Termín této etapy stavby: 31. 7. – 10. 9. 2017.  
 
Pavel Moudrý, člen redakční rady Zpravodaje, nás po celý rok provázel pre-
zentací újezdských hospod, restaurací a občerstvení. 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro Prahu 21 pokračoval ve 
své činnosti a byl vytvořen dokument s názvem „Strategický rámec do 
roku 2023“, který je nezbytný pro finanční podporu z různých operačních 
programů EU. Pravidelně se schází čtyři pracovní skupiny. Skupina mateř-
ských škol, skupina základních škol a ke spolupráci byla vyzvána i skupina 
volnočasových organizací, které o děti pečují a dále je vzdělávají mimo 
školu. V této fázi měla nejvíce napilno skupina řešící investiční otázky. Bylo 
třeba pojmenovat, shromáždit a sjednotit nejrůznější požadavky, které sou-
visí s potřebami našeho vzdělávacího systému a vypracovat tabulku inves-
tic. Druhý řídící výbor proběhl 31. ledna 2017 a týkal se přípravné fáze Stra-
tegického rámce. 
 
Řídící výbor MAPu schválil na svém 2. jednání upravené složení, takže 
jsou zde zástupci všech zřizovatelů správního obvodu a zástupci všech stát-
ních škol z Prahy 21. Hostem byl Mgr. Filip Kuchař z MHMP, který informo-
val o postupech Krajského akčního plánu a principech spolupráce našeho 
MAPu. 
 
Řídící výbor má 25 členů, kteří reprezentují klíčové aktéry vzdělávání, pů-
sobící v Praze 21. Každá z jednotlivých městských částí, tedy Běchovice, 
Klánovice, Koloděje a Újezd nad lesy, má v Řídícím výboru své zastoupení. 
Byl odhlasován statut a jednací řád. Výbor se schází nejméně každý půlrok 
a  projednává zásadní návrhy a dokumenty, které projekt přinese, zejména 
Strategický rámec do roku 2023 a nakonec i samotný Místní akční plán.   
Manažerkou projektu je paní Ing. Lucie Černá. 
 
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.  
 
V říjnu 2017 se Městská policice přestěhovala do nově vybudovaného 
objektu na Rohožníku. 
 
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.  
 
Vedoucí oddělení npor. Vladimír Fober, poskytl rozsáhlý rozhovor v břez-
novém čísle Újezdského zpravodaje. Kriminalita v Újezdě již třetím ro-
kem klesá. Proti roku 2016, došlo ke snížení trestné činnosti v Újezdě nad 
Lesy. V žebříčku Top 10 nejbezpečnějších čtvrtí v Praze, se Újezd nad 
Lesy umístil na 4. místě.  
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Komise volnočasových aktivit, projednává činnost spolků a sdružení a 
podporuje jejich vzájemnou spolupráci, spoluvytváří nabídku kulturních akcí 
pořádaných MČ a podporuje mezigenerační spolupráci v rámci volnočaso-
vých aktivit a trvale spolupracuje při všech celoobecních akcích 
 
Předseda komise, pan Petr Mach a tajemnice paní Ing. Kateřina Blinková, 
sledují plnění části programového prohlášení Rady MČ a v případě potřeby 
iniciují opatření vedoucí k jejich realizaci.  
 
Újezdská akademie volného času pokračovala XIX. a XX. cyklem od 9. 
ledna do 27. února, tentokrát již popáté s Dr. Pavlem Taussigem, o kou-
zelném světě filmu, tentokrát na téma Osobnosti Národního divadla na je-
višti i před kamerou. Podzimní téma „Filmové skupenství českých spisova-
telů“ od 6. 11. do 11. 12 obsáhlo Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Jana 
Drdu, Vladimíra Vančuru, Ivana Olbrachta a Jaroslava Žáka. 
 
Hudební cyklus besed lektora Dr. Zdeňka Bednáře, "Putování dějinami 
a zajímavými osudy evropské opery“, byl zahájen 13. března 2017 a měl 
celkem osm besed v jarní části, která končila 29. května. 
 
Lektorka paní Dr. Jana Jebavá uváděla XII. Cyklus „Umělci a jejich 
města“, jako osmidílný v době od 11. září do 20. 10. 2017.  
 
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 Stře-
disku osobní hygieny na Rohožníku. V rámci pečovatelské služby je na-
bízena jako nenároková, doprava osobním vozidlem pečovatelské služby. 
Nejžádanější službou, byla dovážka obědů do domácností seniorůDalší 
služby, byly poskytovány v oblasti osobní hygieny, úklidu, nákupů a po-
chůzek. Pečovatelská služba, má čtyři zaměstnance, vesměs ženy. 
 
Od září 2016 nabízí v prostorách Polyfunkčního domu své kroužky a 
další aktivity Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM. Po více než roč-
ním provozu za rok 2017, je zřejmé že nájemce byl vybrán šťastně. Mají 
již zkušenosti z činnosti odloučených pracovišť v okrajových částech Prahy, 
kde mají šest pracovišť. Nabízejí kroužky se širokým zaměřením a zkuše-
nými lektory a snaží se udržet na přijatelné výši i účastnické poplatky. Je 
zde centrum pro předškolní děti (CPD), aktivity pro předškoláky a rodiče s 
dětmi. Oblasti zájmové činnosti: výtvarka a keramika, divadlo, tanec, hudba, 
technika, jazykový kurz, sport a příměstské tábory. Dali újezdskému praco-
višti vlastní tvář, co se týká koncepce, grafiky, propagace až po smlouvy s 
interními i externími spolupracovníky.Mají zájem spolupracovat se školami 
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i spolky v obci a v případě zájmu a volné kapacity, jim umožní objekt také 
využít. Vedoucím újezdského pracoviště je pan Bc. Vojtěch Tyle, s týmem 
spolupracovníků. Kromě poutavé celostránkové grafické inzerce 
v téměř každém čísle Zpravodaje, má Dům UM aktivovány i nové we-
bové stránky www.dumum.cz.  
 
Druhý Týden zdraví, uspořádal letos ÚMČ Praha 21, odbor školství a kul-
tury 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 9. září, do 16. září 2017.Tradiční součástí byl již 9. ročník "Újezdského 
kolodění", který uspořádal Rarášek. Na trasu se vydaly nejen děti, ale i 
maminky a tatínkové s kočárky v závěrečném dni, v sobotu 16. 9. 2017.  
 
Celý týden proběhlo mnoho akcí. Týden zdraví začal 1. ročníkem turis-
tického pochodu Za loupežníkem Drholcem, Organizátory byly KČT od-
bor Pohoda Praha a Masarykova ZŠ. Pochodu se zúčastnilo 313 turistů ze 
všech koutů republiky. Účastníci podpořili také Nadační fond Světluška. Za-
koupením propisek, tykadel, peněženek a s pomocí Raráška se vybralo 
6 220 Kč. V následujících dnech se uskutečnilo několik přednášek na různá 
témata, ukázková hodina Školního sportovního klubu, a na multifunkčním 
hřišti to byla ukázka práce asistenčních a vodících psů z organizace Pestrá 
společnost, SK Kangsim Dojang, se uvedl exhibici bojového umění 
taekwondo, s Danceportem si mohli účastníci vyzkoušet latinu, nebo mo-
derní tanec, SPCCH připravil vycházku po Klánovicích a trénink paměti, 
mladí fotbalisté předvedli ukázku tréninku, na umělé stěně jste si mohli vy-
zkoušet tvorbu graffiti, fyzioterapeutka předvedla jak správně sedět, aby-
chom se vyhnuli bolesti zad, záchranáři předvedli na figurínách jak poskyt-
nout první pomoc, měřil se krevní tlak i hustota kostí. O hudbu se postarali 
hudebníci z Domu dětí a mládeže a občerstvení zajistili místní podnikatelé. 
Přestože počasí bylo střídavé, účast se vydařila a všichni se již těšili na 
příští ročník.  
 
Od 3. září zahajila provoz nová autobusová linka č. 239, která spojuje 
Palmovku se sídlištěm Rohožník. Jde o obnovení linky 109 v její původní 
trase, kterou iniciovala MČ Praha 21. Spoj pojede pouze v ranních (6.– 8. 
hod.) a odpoledních (15.-18.hod.) špičkách. 
 
V rámci Týdne zdraví vznikl také užitečný přehled všech lékařských a zdra-
votnických zařízení na území Prahy 21. Leták byl k dispozici na podatelně 
ÚMČ, nebo na webu radnice. 
 
23. září 2017 se konalo již tradiční Újezdské posvícení. Na multifunkč-
ním sportovišti v Čentické ulici se opět objevilo mnoho pouťových atrakcí, 
stánky s občerstvením, historická řemesla a vystoupení historického šermu 
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skupiny Breizh. Děti shlédly odpoledne pohádku Kašpárek na cestách v di-
vadelním sále Masarykovy školy. K dobré pohodě hrála živá hudba šesti 
hudebních skupin. 
 
Koncem září 2017, se uskutečnila na Rohožníku přehlídka historických 
vozidel-veteránů. Pořadateli byli "Soukromníci ČR" a "Klub historických 
vozidel“. Zájem občanů byl velký a celá akce se mohla uskutečnit i díky 
mnoha sponzorům. 
 
Od 9. října 2017 je v provozu nová noční autobusová linka 909. Po ně-
kolika měsících jednání, společnost Ropid, nakonec prodloužila linku, která 
původně spojovala centru s Dubčí. Nový bus 909 jede ze Suchdola přes 
Dejvice, Náměstí Republiky, Florenc, Žižkov, Malešice, Počernice a Běcho-
vice do Újezda, kde končí na sídlišti Rohožník. Jízdní řády jsou na webu 
dpp.cz. 
 
V pátek 20. a v sobotu 21. října 2017, proběhly i v Újezdě volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební účast byla 
73,4 %, což je o třináct procentních bodů více než celorepublikový průměr. 
Hnutí ANO 2011 získalo 23,59 % (1297 hl.), ODS 21,15 % (1163 hlasů) a 
Česká pirátská strana 16,60 % na třetím místě (913 hlasů). 
 
Již třetím rokem, běží mobilní aplikace "PRAHA 21". Aplikace poskytuje 
občanům rychlý přístup k důležitým informacím z MČ a zároveň umožňuje 
obousměrnou komunikaci MČ-občan. Pro využití maximálních výhod apli-
kace, je nutná registrace a přihlášení uživatele. Přihlášení je také možné, 
pomocí účtu na sociálních sítích Google a Facebook. Více informací, na-
jdeme na www.praha21.cz/informace/mobilní-aplikace-praha-21 
 
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017, jsme v Polyfunkčním domě přivítali naše 
nové občánky MČ Praha 21- Újezd nad Lesy. Paní starostka Karla Jakob 
Čechová přivítala 12 holčiček a 20 chlapečků. Děti z Mateřské školy Slu-
níčko připravily pro miminka i jejich rodiče hezké vystoupení s básničkami 
a písničkami. 
 
Zvonečky a rolničkami rozsvítily děti, které přišly 3. prosince do parku 
u školy, újezdský vánoční strom. Díky spolupráci ÚMČ Praha 21, Sboru 
dobrovolných hasičů, Masarykovy ZŠ, rodičů, prarodičů a újezdských ob-
čanů bylo pro Světlušku vybráno pod stromeček 12 000 Kč.  
 
Rozsvícení stromu předcházelo přivítání dr. Ondřejem Salvetem, farářem 
římskokatolické farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže v Kolodějích a zpěvem 
adventních písní na farní louce. Odtud se vydal zvonkový průvod do parku 
před školou. Zde paní starostka K. J. Čechová přivítala přítomné a sdělila 
jim, že finanční výtěžek za občerstvení poskytnuté ÚMČ Praha 21 a SDH 
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Újezd nad Lesy bude věnován nadaci Světluška. Na závěr zazpívaly děti ze 
školního sboru Sovička a odměnou jim byl velký potlesk. Poděkování patří 
i učitelkám za otevření adventních dílen a maminkám, které se zapojily do 
příprav a které za napečené sladké dobroty utržily 4 200 Kč a přispěly také 
Světlušce.   
Na jednání zastupitelstva MČ Praha 21 dne 19. prosince 2016, byl 
schválen rozpočet na rok 2017, jako vyrovnaný, v objemu rozpočtu pří-
jmů a výdajů ve výši 75.493,30 tisíc Kč v podobě závazných ukazatelů. Zá-
roveň byl schválen plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospo-
dářství 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. K upravenému rozpočtu 
ve výši 203 409.20 tisíc Kč, bylo skutečné čerpání ve výši 100 086.85 tisíc 
Kč. 
 
Dne 7. prosince 2017, se konala v pražském hotelu Jalta celostátní 
konference Národní sítě zdravých měst, která bilancovala rok 2017. 
Akce představila "nejudržitelnější města" a nabídla účastníkům konference 
obrovskou inspiraci a řadu nápadů z praxe obcí a regionů. Těší nás, že 
jedním z oceněných v kategorii „Skokan roku“, byl i Újezd nad Lesy. 
Ocenění převzal zastupitel Pavel Roušar. Kromě naší obce převzali toto 
ocenění také Praha 12, Opava, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klo-
bouky. Poděkování za tento úspěch patří všem, kteří se na tomto úspěchu 
podíleli. 
 
V polích mezi Újezdem a Běchovicemi vzniká nová cesta pro cyklisty 
a pro pěší, která spojí obě městské části. Cesta s mlatovým povrchem 
začíná v Běchovicích v ulici v Panenkách, vede směrem k dnešnímu hře-
beni pole, odtud se stáčí zpět ke Starokolínské ulici, rozdvojuje se a opět 
spojuje v místě blatovské studánky. Cesta v délce 2,7 km předznamenává 
projekt rekreačního lesoparku s pobytovými loukami a zelenými plochami, 
který bude po dokončení druhý nevětší v Praze, po lesoparku Letňany 
z roku 2008. 
 

KULTURNÍ ŽIVOT 
 
Již pátým rokem, spolupracuje ÚMČ Praha 21 a jeho Odbor školství a kul-
tury MA 21, Komise sociální politiky a zdravotnictví a Komise volnočasových 
aktivit, spolu s Muzejní radou a dalšími spolky a organizacemi, při zajišťo-
vání 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 
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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 hudebními 
nástroji (pianina Foerster a Petrof) a klávesovým nástrojem Keyboard. Na 
základě dohody o pracovní činnosti, vyučují v klavírním oddělení lektoři, 
prof. Vladimír Suchý,  a Bc. Jolana Moravcová. V dechovém oddělení vyu-
čuje v trvalém pracovním poměru paní Jaroslava Razesbergerová. Celkem 
letos navštěvovalo kurzy 95 žáků.  
 

Akce pořádané Úřadem městské části Újezd nad Lesy (ÚMČ), nebo 
na kterých se spolupodílel v roce 2017. 

 
16. ledna   - vernisáž 5. ročníku výstavy "Jsem senior a žiji v Újezdě" 
  7. března - setkání občanů, 167. výročí narození T. G. Masaryka 
  5. dubna - Velikonoční dílna 
25. dubna - Vítání občánků 
28. dubna - Den Země 
29. dubna -  Veřejné fórum 
30. dubna - "Čarodějnice" 
  9. května - Oslavy 72. výročí ukončení II. světové války 
14.května - Den matek - pro seniory 
13. května -  Běh o pohár starosty aneb Běh za újezdskou sovou 
23. června - Aktivní den pro všechny  
  9. září - 16. září - Týden zdraví  
23. září - Újezdské posvícení 
24 .října - Výročí 28. října 1918 
  9. listopadu - Vítání občánků 
  2  prosince - Mikulášská pro seniory, Mezinárodní den seniorů 
  3. prosince – Rozsvícení vánočního stromu 
  3. prosince - Mikulášský karneval 
  8. prosince - Adventní keramická dílna 
 
   

 Muzeum 
 
Současná muzejní rada, pracovala pod vedením paní Ing. Evy Danielové, 
ve složení, Marie Tomaidesová, Mgr. Jana Synková, Mgr. Jana Kurková, 
Mgr. Petr Mach, MUDr. Zita Kazdová, Monika Schusterová, a kustod Michal 
Theer Externími spolupracovníky byli, plk. ing. Jan Vondráček a plk. ing. 
Karel Tůma. Také v letošním roce připravilo muzeum několik výstav. 
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První výstava prací žáků 4. tříd Masarykovy školy pod názvem „Všude 
dobře v Česku nejlépe“, byla zahájena vernisáží dne 22. února. Na jedi-
ném místě zde bylo možno procestovat Českou republiku a navštívit hrady, 
zámky, přírodní i technické památky.  
 
Další výstava s názvem „Voda živá“, měla vernisáž 8. dubna. Byla věno-
vána významu vody v krajině, v naší obci i v umění a jako základní pod-
mínka života na Zemi. Na výstavě se podíleli učitelé i žáci Masarykovy 
školy, dále Kroužek malování Koloděje, Kroužek LOVE, a Kroužek Tvořílek. 
Fotografiemi újezdských rybníků přispěl Pavel Wurcel a kytarovým dopro-
vodem při vernisáži David Wurcel. Kurátorkami výstavy byly MUDr. Zita 
Kazdová a Ing. Eva Danielová. 
 
„Újezd očima dětí“, byl název výstavy zahájené 18. května. Z vystave-
ných obrázků bylo dvanáct vybráno, aby reprezentovaly Újezd nad Lesy 
v připravované publikaci „Kraje očima dětí, která vyjde v česko-anglické 
verzi k 100. výročí vzniku Československa. 
 
21. června se konala vernisáž výtvarně naučné výstavy „Toulky čes-
kou minulostí“, kterou připravili společně se svými učitelkami žáci 4. tříd 
Masarykovy školy. K vernisáži, která se konala v sále Polyfunkčního domu, 
si třídy připravily hudebně literární vlastivědné pásmo. Součástí výstavy byly 
erby, zbraně, historické postavy a projekty o významných českých panov-
nících.  
Na „Ostrov Tenerife a Gomera“, nás zavedla výstava fotografií pana Vác-
lava Vícovského, jejíž vernisáž se uskutečnila 5. září. Zpěvem i kytarou ji 
doprovodila dcera Veronika Vícovská. 
 
„Újezd nad Lesy a okolí na starých pohlednicích a fotografiích“, byl 
název výstavy, jejíž vernisáž se uskutečnila 7. října 2017. 
Základem výstavy byly archivy sběratelů, p. Vladimíra Bartejse a p. Martina 
Prokiše i našeho muzea. Ve vitrínách byla vystaveny pohlednice, korespon-
denční lístky i dopisnice. Ve zvětšeném formátu byly podle letopočtu sesta-
veny hlavní újezdské ulice i s komentářem.  O výstavu projevili občané velký 
zájem. Kurátorkou výstavy byla paní Marie Tomaidesová 
 
Slavnostní vernisáž výstavy žákovských prací „Škola snů“ se usku-
tečnila 21. listopadu 2017. Na vernisáži vystoupil pěvecký soubor Sovička 
a zahrál Orchestr nadačního fondu Harmonie. 
 
Charitativní vernisáž výstavy „Zimní čas aneb bude zima, bude mráz.“, 
pro Komunitní centrum Motýlek se uskutečnila dne 16. prosince 2017 v sále 
Polyfunkčního domu a vystoupil na ní školní pěvecký sbor Sovička. Spolu-
pořadatelé byli Újezdské muzeum, Masarykova ZŠ a Odbor sociálních věcí 
ÚMČ Praha 21.  
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Místní knihovna 

 
I v letošním roce chodili občané do knihovny. Celkem má knihovna 1342 
registrovaných čtenářů (z toho děti do 15 let 633). Knižní fond má 17455 
svazků (z toho naučná literatura 4115, beletrie 13340). Celkem si dospělí 
čtenáři vypůjčili 20679 titulů beletrie a 2955 titulů naučné literatury. Děti si 
vypůjčily 5222 titulů beletrie a 702 titulů naučné literatury. Knižní fond se 
letos rozrostl o 651 kusů novinek. Knihovna také odebírá 7 kusů periodik.  
 
Knihovnicí je paní Jitka Kašparová a další pracovnicí Pavla Jakubcová. 
 
Během roku se uskutečnilo několik akcí. V pátek 31. března se v knihovně 
konala „Noc s Andersenem“. Žáci třetích tříd si vyzkoušely, jaké to je být 
večer v knihovně. Před setkáním s dětmi proběhla proměna knihovny na 
osvětlenou pouze lampičkami, s křeslem pro paní učitelku a sezením pro 
děti.  Děti se střídaly ve čtení známého Andersenova příběhu „Císařovy 
nové šaty“. Po krátkém povídání o panu spisovateli, měly děti za úkol vy-
hledat další knihy různých spisovatelů prostřednictvím počítače. Každý si 
pak jednu vybranou knihu mohl vypůjčit na spaní do školy.  
 
Noc s Andersenem se vydařila a stejně tak i akce „Zápisné na rok 
zdarma“ byla úspěšná. Během března se zapsalo 44 nových čtenářů, 
z toho 17 dětí.  
 
Nákup knih, je zajišťován z rozpočtu MČ Praha 21 a z dotace Magistrátu 
hl. města Prahy, takže je knihovní fond trvale doplňován o novinky a prů-
běžně obnovován.  
 
Internet v knihovně využilo 538 občanů. 
Díky spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, bylo v rámci tzv. Výměn-
ných souborů, bylo ze skladu Městské knihovny v Dolních Měcholupech za-
půjčeno ve dvou fázích 200 svazků. Knihy byly zapůjčeny vždy na 6 měsíců.  
 
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. byl raněn v boji, a tak ho zastoupila koncem dubna v pasovaní 
všech šesti prvních tříd, do stavu čtenářského víla Lemurda Čarokrásná 
v krásném podání paní Lenky Krupanské. Třídní učitelky, předaly dětem pa-
mětní list a čtenářský průkaz. 
 
Z dalších akcí to byly pravidelné měsíční návštěvy tříd prvního stupně Ma-
sarykovy ZŠ, beseda o koledách pro šest třetích tříd, beseda s paní spiso-
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vatelkou Vítovou pro MŠ Čentická, setkání s knihovnicemi z Klánovic, Bě-
chovic a Koloděj, v rámci programu MAP-čtenářská gramotnost a před vá-
nočními svátky návštěva kronikářky paní Tomaidesové, která děti z 3. třídy 
seznámila se svojí prací a ukázala jim zápisy ze starých kronik obce.  

 
Arabeska 

 
Soukromá baletní škola Arabeska, oslavila letos v září již šestnáctý rok 
svého působení v Újezdu nad Lesy. Paní Daniele Pokové, bývalé člence 
baletu ND, se podařilo vybudovat prestižní baletní přípravku, která se za-
bývá výukou klasického, moderního a scénického tance a smysluplně napl-
ňuje volný čas dětí. Škola přijímá již děti od pěti let. Vyučuje se zde klasický 
i scénický tanec, jazz dance, step a balet a step pro dospělé. Jazz dance 
vede paní Eva Plocková, pedagožka v soukromé taneční konzervatoři 
v Praze a step vyučuje p. Marek Mečíř. 
 
Arabeska slavila i letos mnoho úspěchů, nejen doma ale i v zahraničí. 
V březnu v německém Selbu, získala Arabeska 6x zlato, 5x stříbro a 2x 
bronz. Vzhledem k těmto výsledkům, získala Arabeska nominaci na celo-
světovou soutěž amatérských tanečníků DWC v Offenburgu 
 
Po "Pardubické arabesce", celostátní soutěži v klasickém tanci, která v 
Pardubicích proběhla v dubnu 2017 a kde naše děvčata vybojovala pět zla-
tých a jednu stříbrnou, přišlo Brno, kde se v květnu konal III. ročník mezi-
národní amatérské baletní soutěže "Na špičkách", Brno 2017. V Brně 
získali 7x zlato, 4x stříbro a 2x bronz.  
 
V červnu 2017 se konal v Offenburgu mezinárodní festival DWC (Dance 
World Cup), za účasti cca 3000 mladých tanečníků z celého světa. Ara-
beska i v této náročné konkurenci obstála a přivezla 1x zlato a 3x bronz.  
 
V říjnu proběhla v Praze mezinárodní soutěž Baletní mládí, kde děti vybo-
jovaly 4x zlato, 3x stříbro a 1x bronz. 
 
V Salesiánském kostele v Kobylisích se konalo čtyřikrát v roce baletní před-
stavení s jejich účastí. Jednou měsíčně účinkují vybrané děti ve Smetanově 
síni Obecního domu v Praze, spolu s profesionálními umělci.  
Každoročně o prázdninách, tráví děti týden na baletním soustředění v krás-
ném prostředí Jizerských hor. 
 

DANCEPORT  
 
Již devátým rokem, řídí paní Helena Wojdylová Danceport, taneční, pohy-
bové a jazykové studio, které založila před šestnácti lety, jako Taneční Stu-
dio Style. 
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Studio sídlí v OC Blatov, na adrese Oplanská 2614. 
 
Studio i v letošním roce rozšiřuje oblast výuky. V současné době provozuje 
taneční kurzy pro dospělé a mládež, začátečníci i pokročilí, zumba, pilates, 
body forming, kondiční p-class a další, dále MTV style, roztleskávačky, ta-
neční průprava, taneční přípravka pro závodní tancování standard a latina 
a jazykové kurzy angličtiny, různé úrovně pokročilosti, od letošního roku i 
pro začátečníky. 
 
V klasickém kurzu "Taneční pro mládež", vyučují základům etikety a spole-
čenskému chování, mládež 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. Studio uskutečňuje dvakrát do roka 
závěrečnou show frekventantů kurzů v krásných prostorách Salesiánského 
divadla v Kobylisích.   
 
V roce 2017, se uskutečnila vystoupení dětí na Čarodějnicích v Újezdě. V 
rámci Týdne zdraví, uspořádalo studio 16. 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.  
 
Od 11. září odstartovalo studio novou sezónu ve zcela novém kabátě. Nový 
moderní interiér, nové cvičební pomůcky, novinky na baru. Nechybí ani 
nové kurzy pro děti a mládež, latin dance pro ženy, nebo večerní taneční 
pro začátečníky. 
 
Velká vánoční show všech tanečníků se uskutečnila v neděli 17. prosince 
v prostorách velké tělocvičny Masarykovy ZŠ. 
 

Café Galerie Zelený Dům 
 
Novou kulturní dominantou uprostřed obce se stala znovuobnovená 
galerie Zelený Dům. Paní Martina Schiffmannová, která galerii vede se 
podělila se čtenáři červnového Zpravodaje, jak se stala galeristkou. 
Miluje výtvarné umění a v rodině, kde tatínek maluje a maminka miluje 
krásné a kvalitní užité umění, byl k tomu jen kousek. Navíc se ve Francii 
zamilovala do malých café galerií, které jsou v každém i malém městečku. 
Myšlenka na podobný projekt byla na světě. Začalo se rekonstruovat, pře-
stavovat i vybavovat. Udělala si také baristický kurz. Ke kávě, nebo horké 
čokoládě podává výborné zákusky. Horkou čokoládu a lanýžový dort dělá 
z brazilské čokolády. Ke kvalitnímu umění tak patří i výborné občerstvení.  
 
Od 15. února 2017, jako čtvrtou vernisáž hostila galerie Zelený dům výstavu 
obrazů Františka Ringo Čecha, malíře, hudebníka, skladatele, scénáristy, 
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spisovatele a bývalého poslance. Při návštěvě u malíře vybrala sama ob-
razy pro výstavu paní Martina. 
 
Další výstavou byla 5. dubna vernisáž obrazů Vladimíra Kočičky a Zdeny 
Bočanové.  Výtvarná soutěž pro děti „Díla světového impresionismu“, měla 
vernisáž 30. května. Obrazy Vladimíra Mencla uviděli návštěvníci poprvé 7. 
června 2017 a obrazy Jiřího Chadimy po prázdninách, 6. září. Dvě skvělé 
malířky matka s dcerou, Helena Hrušová Štefková a Helena Hrušková Sla-
víková se představily na vernisáži 4. října. Ve čtvrtek 19.10. vystoupil skvělý 
kytarista a zpěvák Justin Lavash. 1. listopadu proběhla vernisáž Karoliny 
Mitášové a Heleny Giras Kozákové. První dáma maluje obrazy a druhá se 
věnuje keramickým objektům. V sobotu 12. prosince se uskutečnil v galerii 
Vánoční večírek s obrazy výtvarníků, kteří zde již vystavovali, nebo budou 
vystavovat.   
  
 

SPORT 
 

Fotbalový klub Újezd nad Lesy 
 
FK Újezd nad Lesy, celosezónně provozuje dlouhodobě pronajaté sportovní 
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 dospělých, osm 
mládežnických družstev, družstvo žen a starou gardu. Ženy hrají tzv. "Hol-
činy cup" a stará garda úspěšně působí v rámci rekreační kopané v praž-
ském přeboru. Předsedou klubu je Jan Veselovský, místopředsedou ing. 
Martin Mora a sekretářem Tomáš Zeman. Z grantových dotací ÚMČ 
Praha 21 získali pro rok 2017 fotbalisté 33 500 Kč. 
 
Během března 2017 skončila u všech mužstev zimní příprava. U A-týmu 
proběhlo 9. přípravných zápasů, většinou na umělé trávě v Satalicích.  Cel-
ková bilance 4 výhry, 4 prohry a 1 remíza. Z B-týmu se posunul do Áčka 
Honza Chumlen. Největší posilu získali do branky, kde barvy našeho klubu 
oblékl bývalý hráč Sparty a reprezentace Jaromír Blažek. B-tým měl pří-
pravu společnou A-týmem a sehrál 3. přípravné zápasy. 
 
V rámci letní přípravy, sehrálo během července 2017 naše A- mužstvo cel-
kem 5 přípravných zápasů, vesměs vítězných. 
 
Několik mládežnických mužstev hraje nejvyšší soutěže a náš fotbalový klub, 
patří do první dvacítky nejlepších pražských klubů. Naše A-mužstvo do-
spělých, postoupilo po pěti letech opět do pražského přeboru a také B 
mužstvo slavilo postup do vyšší soutěže, což se v minulosti ještě ni-
kdy nestalo, aby obě mužstva postoupila současně.  
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Trenérem A mužstva, je Milan Šafr a B mužstva je Petr Křelina. 
 

Tělocvičná jednota Sokol 
 
V září 2017 oslavil újezdský Sokol hned dvě výročí. Prvním z nich jsou úcty-
hodné devadesátiny. Dne 17. září 1927 proběhla mimořádná valná hro-
mada, která dala vznik samostatné sokolské jednotce. Česká obec sokol-
ská působila v Újezdě již od léta 1926, kdy na Strahově proběhl VIII. Vše-
sokolský slet. Podle tehdejších pravidel, musel nová jednotka působit nej-
méně rok jako pobočka již existující, kterou v našem případě byla běcho-
vická organizace. Druhé výročí souvisí s novodobou obnovou Sokola po 
roce 1989. Dne 18. září 1992 (před 25 léty) zaregistrovalo ministerstvo vni-
tra také Tělovýchovnou jednotu Sokol Újezd nad Lesy. 
 
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 letos k 31. 12. 2017 již 116 členů, což je 
nárůst 17 členů proti roku 2016 a tradičně zajišťuje cvičení pro ženy a mlá-
dež, což je nejširší základna cvičících v obci, a dále i hraní volejbalu (Újezd-
ské Sovy), který je nejúspěšnější aktivitou TJ.  
 
Během školního roku, se ženy schází každé pondělí a čtvrtek v tělo-
cvičně Masarykovy základní školy. Celkem cvjčí 50 žen. Cvičitelkami jsou 
Líba Mašková, Marcela Sechterová, Jana Holubová a Iva Kleinhamplová.  
 
Volejbalistky (10 žen), se během roku zúčastnily několika přípravných tur-
najů pořádaných nadšenci z uskupení "Tety z Vinohrad" a "Kobry" z Dejvic. 
Daří se také, že některé děti i dospělí si chodí zasportovat i dvakrát týdně. 
Trenérkami jsou Líba Mašková a Radka Kohoutová. 
 
Vyvrcholením volejbalové sezóny byl opět květnový Praha-Open 2017 na 
antuce, který tak jako každoročně zorganizovala pražská pobočka Sportu 
pro všechny (SPV) v Libni. Naše volejbalistky úspěšně reprezentovaly 
místní jednotu a umístily se na 4. místě z 11 přihlášených družstev.  
 
Díky dotaci od České asociace SPV a MŠMT podařilo se pořídit nové cvi-
čební pomůcky – gymnastický Rinoset, trampolínku, žíněnky pro cvičení 
mladých gymnastek, míče, psychomotorický padák, rakety a další pomůcky 
pro cvičení dětí z všeobecné průpravy a využít prostředky na úhradu ná-
kladů, spojených se školením nových cvičitelů a na odměny pro cvičitelky.  
Pravidelná cvičení probíhají v pronajatých tělocvičnách Masarykovy školy a 
vedení školy patří poděkování za vstřícné pochopení pro požadavky So-
kola. Díky finanční podpoře MČ Praha 21 se podařilo snížit náklady spojené 
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s pronájmem tělocvičen. V pátečním cvičení žáků a žákyň (19), pokračuje 
od září 2016 Lucka Vlasáková, které pomáhají Karolina Ploužková a Hanka 
Carbochová. Gymnastiku žákyň (37) vede Hanka Rosová a Stáńa Babuš-
ková,. 
 
Oddíl tenisu, měl v roce 2017 celkem 50 členů, provozujících tenis na re-
kreační úrovni. K 30. říjnu 2017 zazimovali antukové kurty a tím na nich 
ukončili činnost. Většina členů si přes zimu pronajímá individuálně kryté 
haly.  
 
Členové Oddílu rekreačních sportů se věnují rekreačně turistice, cyklotu-
ristice a lyžování. Oddíl zajišťuje především hraní rekreační kopané a má 
30 členů.  Pod organizováním Pražské tělovýchovné unie, hrají fotbalisté 
veteránskou ligu soutěží, tak zvanou Hanspaulskou ligu. Nově otevřené 
multifunkční hřiště, nabízeli sokolové v tomto roce jednotlivcům i skupinám 
k pronájmu (mládeži zdarma). Výhodou je i skutečnost, že hřiště lze využít 
celoročně, protože povrch je umělá tráva. Bohužel nepodařilo se dokončit 
osvětlení kvůli problémům s financováním a se stavebním povolením.  
Sokol letos dostal grantovou podporu ve výši 24 300 Kč od MČ Praha 
21. 
 

Sportovní klub Kangsim Dojang 
 
Rok 2017 byl pro újezdské taekwondo opět velice úspěšný. 
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 ně-
kolika reprezentantů tohoto sportovního odvětví. Hlavní činnost oddílu, je 
zaměřena na výuku sportovního zápasu kyorugi a cvičení sestav poomse. 
Má celkem 300 členů, z toho 50 závodníků. 
 
Oddíl se snaží o výchovu úspěšných sportovců na nejvyšší úrovni. Zároveň, 
je jeho snahou zvyšování morálních kvalit členů a dodržování etických pra-
videl bojových umění. Hlavním cílem, je rozvíjení osobnosti žáků tak, aby 
dokázali být pravdivými a prospěšnými lidmi. 
 
Na únorový Havířovský pohár v sestavách, Kangsim přijel se 42 závodníky, 
jako nejpočetnější tým a také nejlepší, protože si domů přivezl pohár za 
celkově první místo díky 8 zlatým, 9 stříbrným a 10 bronzovým medailím. 
Další velký úspěch zaznamenalo újezdské taekwondo v Humpolci na Apri-
lovém turnaji, kde celkové třetí místo se sedmnácti medailemi, vybojovalo 
19 účastníků. Nejvýznamnějším turnajem roku zaměřeným na sestavy, bylo 
29. dubna Mistrovství ČR, neboli Czech Open Poomsae v Hradci nad Mo-
ravicí kam odjelo 12 závodníků. V kategorii dvojic a trojic získali naši závod-
níci 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Z kategorie jednotlivců si přivezli bronz 
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Marie Brejlová a Michal Brůček a stříbro Martin Horák. Zlato získala Anička 
Velebová, která potvrdila své kvality a pyšní se titulem Mistra České repub-
liky. Celkově se Kangsim umístil na mistrovství ČR třetí. 
 
Začátkem srpna vyrazila výprava 89 újezdských kangsimáků, již pošesté na 
soustředění do Malých Svatoňovic v Podkrkonoší. Letošní rok byl rekordní 
počtem účastníků, nicméně naplánovaný program tréninků, her, výletů a 
další zábavy byl dodržen a vše se vydařilo na jedničku. 
 
Hezký úspěch se podařil o víkendu 11. a 12. listopadu v chorvatském Zá-
hřebu. Konal se tam turnaj ze série světového poháru „Croatia open“. Jan 
Machů získal bronzovou medaili z G-turnaje a Štěpán Nepraš zůstal těsně 
pod medailovým umístěním. 
 
Ve sportovním zápase v neprestižnější kategorii Taekwondo extralize skon-
čili na skvělém 2. místě. O toto umístění svedli vyrovnaný boj s týmem 
Cobra Dojang, kdy se rozhodovalo až na posledním turnaji sezóny, Vá-
nočním turnaji, který v konkurenci sedmnácti evropských států vy-
hráli. Druhé místo obsadili v Národní taekwondo lize mládeže. V obou 
těchto ligách před námi skončil pouze oddíl Taekwondo Lacek z Pelhři-
mova. V soutěži v technických sestavách v Extra lize poomsae obsadili také 
vynikající 2. místo. Před nimi se umístil pouze oddíl Taehan reprezentač-
ního trenéra, korejského Mistra Lee Youn Jae.  
Bez obětavých trenérů a pomoci rodičů by to nešlo. Velké díky patří také 
generálnímu partnerovi, společnosti Abak s.r.o., provozovateli sítě 
Újezd.net, hlavnímu partnerovi Obchodní akademii Praha s.r.o. a ÚMČ 
Praha 21, za finanční grant ve výši 50 000 Kč. 
 
Klub Kangsim Dojang, oslavil letos také 16 let své existence, v neděli 
10. 9. 2017 exhibičním vystoupením v rámci Týdne zdraví.  
 

Občanské sdružení "Tři pro zdraví" 
 
Sdružení, vzniklo na jaře roku 2008 a za tu dobu se uskutečnilo mnoho, 
velmi dobře organizovaných závodů. Letošní 9. ročník, Újezd.net "Seriálu 
tří závodů pro zdraví", byl zahájen 23. 4. 2017 "Felix Újezdským duatlo-
nem", kombinací běhu a jízdy na kole, který se stal i součástí českého po-
háru"HandiCupu". Dalším dílem závodů, byl dne 14. května "Klánovický 
Mini Adventure", zážitkový závod dvojic, které v tříhodinovém limitu plní 
nejrůznější úkoly (slanění, lukostřelba, orientační hra, jízda na kanoi a 
další). Mezi úkoly se přemisťují na kole.  Celý seriál, uzavřela 23.8. "Velká 
cena Úval", závod horských kol. Druhým rokem se uskutečnil "Klánovický 
1/2 Maraton" běžecký závod konaný 22.října 2017. Celý tým nadšenců, 
kteří zajišťují závody, diriguje "šéf". Ondřej Brouček, který je také ředitelem 
závodu v Úvalech.  Kromě závodů, mají vždy připraven i doprovodný dětský 
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program s občerstvením a perfektní organizační i zdravotní servis. Na rea-
lizaci těchto sportovních aktivit, dostalo i letos sdružení grant od MČ 
Praha 21 ve výši 48 500 Kč. 
 

Občanské sdružení "Rarášek z Újezda" 
 
Rarášek z Újezda, je odborem Pražského sdružení "Sport pro 
všechny", a zaměřuje se především na aktivity dětí. Tato nezisková orga-
nizace se zaměřuje na organizaci dětských akcí, kulturních, výchovných, 
nebo sportovních. Vedoucí je paní Iva Taške. 
 
4. března 2017, přichystal Rarášek pro děti již 7. újezdský karneval v Po-
lyfunkčním domě. Na nezájem si nemohli stěžovat, dopoledne se zúčastnilo 
150 a odpoledne 200 návštěvníků. Úspěch měla i soutěž masek s krásnými 
cenami pro vítěze. 
Další akcí byla červnová 8. "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. Tradiční dětský 
závod na všem, co má kolečka, "Újezdské kolodění", byl letos součástí 
oslav Týdne zdraví dne 9. září 2017 a byl to již 9. ročník. Roční aktivitu, 
ukončil Rarášek 4. listopadu 3. ročníkem Újezdského Strašilesa. Na 
podporu svých aktivit, dostal letos Rarášek grantovou podporu od MČ 
Praha 21, ve výši 47 300 Kč.  

 
Školní sportovní klub 

 
Klub, je svou podstatou zaměřen na poskytování sportovního vyžití, přede-
vším dětem a mládeži školního věku, rekreační formou. Činnost jeho pěti 
oddílů, je prvotně zaměřena na spontánní sportování, získávání pohybo-
vých dovedností a návyků, v bezpečném prostředí a po kvalifikovaným ve-
dením.  Stále, se daří udržovat cvičitelskou a trenérskou základnu dobro-
volníků, bez kterých, by žádná činnost, nebyla možná. Kromě rekreačního 
sportování, florbalu a horolezectví, dosahuje trvale největších úspěchů 
oddíl atletiky, který patří mezi nejlepší pražské oddíly. Kromě tréninků 
třikrát týdně, závodili na několika veřejných závodech.  
Oddíl mladších žákyň se zúčastnil tak jako každoročně Přeboru Prahy v at-
letice. Tentokrát se závodilo 7. a 8. června v areálu SK Kotlářka. I letos se 
dařilo. Kristýna Flieglová přivezla bronz v běhu na 800 m a Monika Flórová 
ve vrhu koulí zlatou medaili. Obrovskou radost nám udělala děvčata ve šta-
fetě 4 x 300 m. V sestavě Flieglová, Součková, Melounová a Karásková 
byly první a braly zlato. 
 
V pátek 16. června 2017, se vydali vybraní žáci naší školy bojovat do dal-
šího kola letošního osmidílného seriálu Plavecko-běžeckého poháru zá-
kladních škol. Celkové zlato si své kategorii zaslouženě vybojovala Anička 
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Vosecká, stříbrnou medaili přivezl Matyáš Kebrt. Na krásné 4. místo do-
sáhla Zuzana Pilná a na 5. místo Šarlota Minaříková. V první desítce se 
umístili ještě Tomáš Jelen, David Malák a Marco Massa. V součtu všech 
bodů obsadili mezi školami úžasné 3. místo z 34 pražských škol.  
 
Další kolo Plavecko-běžeckého poháru se uskutečnilo 20. září v Praze 
3. Na startu bylo 184 závodníků z 15 pražských škol. Děti z naší školy pro-
kázaly skvělou formu a posbíraly hned tři cenné kovy. Zlato přivezla opět 
Anička Vosecká, stříbro Jakub Taške a bronz Tomáš Tříska. Hned 11. října 
se uskutečnilo druhé kolo závodu, kterého se zúčastnilo více než 200 
dětí. Se čtyřmi bronzovými medailemi (Burian, Taške, Vosecká a Minaří-
ková) a řadou dalších umístění v první desítce si naše škola vybojovala 
v tomto kole celkové prvenství. 
 
Školní sportovní klub, podporuje, nejenom sportovní a společenský rozvoj 
velkého počtu dětí, ale vychoval i špičkové atlety, kteří se tomuto sportu, 
věnují na nejvyšší úrovni. ŠSK již tradičně patří k organizátorům i účastní-
kům, letos již 12. ročníku "O pohár starosty", aneb "Běh za újezdskou 
sovou", který se konal 13. května 2017. Počasí letos závodu přálo a cílem 
proběhlo 404 závodníků, ve 24 kategoriích, ve věku od 3 do 65 let. Starostka 
MČ Praha 21, paní Karla Jakob Čechová, byla přítomna po celou dobu zá-
vodu a nejlepším závodníkům předávala medaile, poháry a ceny od spon-
zorů závodu. Velké poděkování patří i sponzorům, bez jejichž pomoci by 
se nepodařilo zajistit tak bohaté ceny pro nejlepší běžce a dárky pro kaž-
dého účastníka. Velký dík patří paní Ing. Evě Danielové za návrh a vý-
robu soviček, které každý účastník, jenž proběhl cílem, dostal. 
ŠSK se pravidelně účastní, letos již 52. ročníku závodu pro děti, "Mladé 
Běchovice", kde mají tradičně největší účast.  
 
ŠSK, získal v roce 2017 grant MČ Praha 21, ve výši 36 000 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. 2017 organizovala, již 8. ročník "Újezdské taneční přehlídky", na 
kterém diváci, shlédli vystoupení různých tanečních stylů od deseti skupin. 
Novinkou tohoto ročníku, bylo vyhlášení Ceny diváků. Ti svým potleskem 
nejvíce ocenili vystoupení dětí z 1. MŠ Čentická (ATS Domino) 

 
SPOLKOVÁ ČINNOST 

 
Český zahrádkářský svaz 

 
Předsedkyní je paní Blanka Exnerová. Roční příspěvek člena je 100 Kč. 
Počet členů se každoročně mění, ovšem dlouhodobě členů spíše ubývá. Ke 
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dni 31. 12. 2017, měla místní organizace 92 členů a věkový průměr se blíží 
k dvaasedmdesáti letům. Ve výboru pracuje 10 členů a kontrolní komise má 
3 členy. 
 
Zahrádkáři trvale pomáhají v péči o veřejnou zeleň a mají v péči i okolí po-
mníku T. G. Masaryka. Spolu s ÚMČ Praha 21, jsou spoluorganizátory 
vzpomínkových setkání u pomníku našeho prvního prezidenta, kdy si připo-
mínáme výročí jeho narození a úmrtí.  
 
Tak jako každoročně, pozvali zahrádkáři spolu s ÚMČ Praha 21 naše ob-
čany 7. března k slavnostnímu připomenutí 167. výročí narození našeho 
prvního prezidenta T. G. Masaryka. O jeho osobnosti promluvil PhDr. Miloš 
Schmidt. 
 
Výroční členská schůze se konala 11. března 2017 a byla již v pořadí 
71. od založení spolku. Na schůzi vyznamenali několik členů. Paní 
Zdenu Šárovou za výstavu jablek starých odrůd, paní Ing. Jitku Carbolovou 
za odborné přednášky a pana Ing. Pavla Stulíka za příkladnou iniciativu při 
moštování jablek. 
 
Po výroční schůzi následovala společenská zábava s příjemnou hudbou. 
Nejen pro své členy, připravili zahrádkáři několik zajímavých akcí.  
 
6. dubna se uskutečnil zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“ a po 
výstavě prošli historické části města včetně katedrály sv. Štěpána a vyhlíd-
kové věže „Kalich“. 
 
Výstavu „Země živitelka“ v Českých Budějovicích navštívili 25. srpna a poté 
prošli historické jádro města s náměstím Přemysla Otakara II. a Černou 
věží. 
 
Tradiční podzimní výstava výpěstků členů se konala 6. října. Sešlo se 
hodně exponátů, ale tentokrát převažovala zelenina, protože jarní mrazíky 
zastihly ovocné stromy v květu. Oživením výstavy byly domácí zavařeniny 
paní Nohejlové. Hezké prostředí výstavy umocnily krásné obrázky a foto-
grafie dětí z našich škol. Postupně se na výstavu přišlo podívat 500 dětí. 
Pravidelná adventní prodejní výstava výrobků p. Lucky Dlabačové se ko-
nala 1. prosince a byly zde vystaveny různé druhy věnců a dalších vánoč-
ních dekorací. 
 
Poslední akcí roku 2017, byl zájezd do Karlových Varů, kde navštívili mu-
zeum Becherovky, prohlédli si město i kolonádu a navštívili zámek v Doubí. 
Paní Blanka Exnerová pravidelně informuje ve Zpravodaji o činnosti spolku 
a radí co dělat na zahrádce v tom kterém ročním období. 
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Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
Základním mottem SPCCH, je vylepšování fyzického i psychického stavu, 
zdravotně postižených občanů a tím i zlepšování kvality jejich běžného ži-
vota. 
 
SPCCH je největší újezdskou organizací, k 31.12. 2017 měli již 296 
členů. Těší je smysl práce a mají radost že všechno, co pro členy při-
pravují, je dobře přijímáno. 
OV a výbor ZO SPCCH v Újezdě nad Lesy pracoval v r.2017 v tomto slo-

žení: 

E.Štrasmajrová-předsedkyně OV a ZO, M. Tomaidesová-místopředsed-
kyně, kronikářka, divadelní představení, M. Vodičková-hospodářka OV a 
ZO, Ing. M. Branžovská-vycházky a výlety, R. Řezáčová-matrika, S. Pilná-
členka výboru, K. Kubasová-členka výboru, B. Adamcová-předsedkyně re-
vizní komise. 
 
Revizní komise pro oba výbory-B. Adamcová, M. Strádalová a B. Nos-
ková. 
 

Práce úsekových důvěrnic byla rozdělena mezi 17 členek a jsou jimi: 

Srbecká, Vašková, Tomaidesová, Kollingerová, Marešová, Nováková, 

Štrasmajrová, Podlipná, Vágnerová, Havránková, Kubasová, Roubalová, 

Pavlíčková, Vodičková, Kupková, Zábranská, Šafránková a Starčevičová. 

Výbor se schází pravidelně první pondělí v měsíci a v roce 2017 připravil 
následující akce: 
 
Besedy-  únor - Z. Růžička – Nejenom o včelkách na Novém Zélandu, bře-
zen J. Carbolová – Čína Peking 
A Wuhan. Duben – B. Hruška – Újezdský Zpravodaj, říjen – M. Branžovská 
– Srí Lanka – Perla Indického oceánu. 
 
Vycházky: leden -   Novým Karlínem, březen – Zlaté uličky ve Střešovič-
kách, duben, Dolní Počernice, Na golf a do nově otevřeného pivovaru, kvě-
ten – Dendrologická zahrada Průhonice, září – Klánovice a výstavní vily, 
prosinec – Vinohrady, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně. 
 
Výlety: červen-  Zoo Dvůr Králové a zámek Kuks, říjen – Veltrusy, Mělník, 
Mšeno a Lobeč,  
 

Divadla: únor – Semafor – Návštěvní den u Miroslava Šimka, březen – Di-
vadlo U Hasičů – koncert Pepy Fouska, duben – Divadlo bez zábradlí – Tři 
muži na špatné adrese, září – divadlo Semafor – Začalo to Vestpoketkou , 
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listopad – Divadlo Studio dva – Vzhůru do divočiny , prosinec – Divadlo 
Studio dva – Vánoční koleda 
 
Dále výbor organizoval ozdravné pobyty: duben Lázně Luhačovice, kvě-
ten Šumava – Penzion „U Méďů-Horní Planá, září – rekondiční pobyt kar-
dio - Albrechtice u Písku. 
 
Mimo letních prázdnin probíhalo každé druhé pondělí v měsíci trénování 
paměti, které vede E. Štrasmajrová, která se také stará o nástěnku, kde 
pravidelně vyvěšuje všechny akce a uveřejňuje je v místním Zpravodaji. Tak 
jako každoročně, probíhalo pravidelné rehabilitační cvičení s prvky jógy 
v obou tělocvičnách ZŠ a je o ně stále velký zájem. Cvičení vedly: S. Pilná, 
R. Řezáčová a J. Krátká. 
 
Opakovaně se na jaře a na podzim plavalo a cvičilo v bazénu ve 
Wellnes centru Blatov. Také o tuto aktivitu je velký zájem. 

Ani o prázdninách nezaháleli. Pod vedením E. Štrasmajrové někteří cho-
dili každou středu po okolí obce s holemi chůzí nordic walking. 

Činnost SPCCH je podporována členskými příspěvky (100 Kč), grantovou 
podporou (21 000 Kč) ze strany ÚMČ Praha 21 a sponzorskými dary firem 
ABAK a KOLEKTORY Praha. 
 

Klub aktivních seniorů 
 
V letošním roce, se Klub aktivních seniorů pod vedením paní Heleny Voj-
tové, a členů výboru Ireny Krajzingerové, Vlasty Novotné, Aleny Machové a 
Josefa Vodičky, snažil připravit řadu společenských aktivit pro svých 138 
členů. 
 
Rok 2017 zahájili 8. ledna návštěvou akce "Zavírání Vánoc na Chvalské 
tvrzi", kde si ve sklepení prohlédli výstavu barokních andělů a „Ladovské 
Vánoce“ s reprodukcemi obrázků Josefa Lady. Došlo i na koledy a vánoční 
zpívání 
 
Do divadla v Horních Počernicích, se podívali 25. února, kde shlédli hru 
„Pán hradu“. 
 
Jarní zájezd na Hrad Tetín se uskutečnil 15. dubna. Dále si prohlédli zá-
mek v Mníšku pod Brdy, barokní areál Skalkov a v Netvořicích navštívili 
„Muzejíčko smaltu“. 
 
13. května navštívili „Bleší trh“ u stanice metra Kolbenova. 
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Druhý letošní výlet 20. května směřoval do Jižních Čech. V Bechyni si 
prohlédli krásné náměstí, zámek, klášter a kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Dále to byla vesnička Záluží, která patří mezi šest obcí tvořících „Jiho-
česká Blata“. Posledním zastavením bylo město Tábor a poutní kostel 
Panny Marie v Klokotech.  
 
Zájezd do Krušných hor se uskutečnil 17. června. Navštívili porcelánku 
„Thun“ v Nové Roli, muzeum porcelánu a tovární prodejnu. V Jáchymově si 
prohlédli hrázděný špitální kostelík, křížovou cestu a Krušnohorskou 
apatyku. Lanovkou vyjeli na Klínovec a výlet zakončili v Božím Daru. 
Koncem června si již podruhé vyjeli k moři do Chorvatska. 
 
23. listopadu navštívili představení „Dámská šatna“ v Divadle u Valšů. 
 
2. prosince se uskutečnil ve spolupráci s ÚMČ Praha 21 v sále Poly-
funkčního domu Den seniorů s mikulášskou zábavou 
 
Adventní zájezd 3. prosince mířil na zámek Sychrov, do Turnova a do 
muzea hraček V Benátkách nad Jizerou. 
 
 

23. skautské středisko "Douglaska" 
 
Junák-Svaz skautů a skautek, má v České republice přes 50 000 členů a je 
největší výchovnou organizací mladých lidí v ČR. 
 
Skautské středisko "Douglaska", působí v Újezdu nad Lesy již 27 let. Je 
součástí celorepublikové organizace Junák. Skauting je pro většinu členů 
celoživotní náplní a vidíme to i u nás v Újezdu nad Lesy. 
 
V roce 2017 bylo ve středisku registrováno celkem 95 členů. Z toho 77 
dětí a 18 dospělých. V rámci střediska jsou děti organizovány v oddílech, 
které se dále dělí na družiny. Základem družinového programu jsou týdenní 
schůzky v klubovně, nebo v přírodě. Mimo tyto schůzky, pořádají družiny 
nebo oddíl jednodenní nebo vícedenní výlety s různým zaměřením. V době 
kratších školních prázdnin jsou vícedenní výpravy společné pro celé stře-
disko. 
 
V červenci proběhly dva na sebe navazující tábory na tradičním tábořišti 
v Přestanicích, na Šumavě. 
  
Skauti, bohužel používali i letos jako náhradní klubovnu, budovu v Lomecké 
ulici 656, kde bývala místní knihovna., Přípravy na stavbu nové klubovny 
začaly již v červenci 2016, kdy byla odstraněna stará klubovna na Rohož-
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níku a odvezeny silniční panely, které tvořily zpevněnou plochu pod klubov-
nou. Letos v závěru roku se skauti konečně dočkali. Přestěhovali se 
do novostavby skautské klubovny střediska Douglaska na Rohožník.  
 
Samostatnou část budovy využívá také jako služebnu Městská Policie. Cel-
kové náklady na stavbu činily 12 mil. Kč (bez nákladů na odkup pozemků a 
zbořeniště budovy), z toho dotace magistrátu 10,5 mil. Kč a zbytek z pro-
středků MČ Praha 21. Nová adresa Douglasky je nyní Źárovická 2235.   
 
Dne 2. dubna 2017, se v Polyfunkčním domě uskutečnil již 2. skautský 
ples. Úspěch mělo hned předtančení, které secvičila družinka světlušek 
z 28. dívčího oddílu Kasiopea. O přestávkách si hosté mohli prohlédnout 
skautské kroniky, fotky z akcí, nebo tabla jednotlivých družin. Úspěch měla 
i tombola a taneční soutěže. K poslechu i tanci hrála skupina "Bosáci". Po-
děkování patří nejen organizátorům, ale i dotačnímu programu MČ Praha 
21. Plesu se zúčastnilo téměř 100 tančících.  
 
Vedoucím střediska je Bc. Veronika Bulířová DIS, zástupkyní je MUDr. Lu-
cie Kurelová, vedoucím chlapeckého oddílu je Jan Jacek a dívčího oddílu 
"Kasiopeja" Adéla Škvorová.  
 
Tak jako každoročně, přivezli skauti 23. prosince do Újezda Betlémské 
světlo a současně pozvali občany na prohlídku nových kluboven. 
 
Skauti, se zapojují i do aktivit MČ a dalších neziskových organizací. Letos 
pomáhali organizaci Rarášek s pořádáním akce "Cesty za pokladem 
skřítků" a ÚMČ s Masopustním průvodem Újezd-Květnice-Sibřina. 
 
Organizace Junák, funguje na principu dobrovolnosti, tedy vedoucí a pořa-
datelé 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 41 350 
Kč. 

 
Maminy z újezdské roviny o. s. 

 
Jedno z nejstarších občanských sdružení, působí v Újezdě nad Lesy 
již šestnáctým rokem Zaměřuje se na rodiny s dětmi a oblast předškolní 
výchovy. Další náplní práce, je podpora zdravého vývoje dětí a jejich vý-
chova k vzájemné úctě a toleranci. Činnost sdružení podporuje aktivity, ve-
doucí ke zdravému a svobodnému životu. 
 
"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", 
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Újezdské posvícení", 5. listopadu "Lampionáda","Mikulášská na-
dílka". Všem akcím, se věnují s obrovským nasazením při přípravě i reali-
zaci.  
 
Na podporu své činnosti, dostaly letos "Maminy" grant od ÚMČ ve výši 4 
950 Kč a mají i sponzorskou podporu, prodejny "El Bio". 

 
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Konec roku 2016, byl pro naše hasiče výjimečným, museli totiž vyklidit sta-
rou hasičskou zbrojnici, aby mohly začít bourací práce a následná výstavba 
nové hasičské zbrojnice s novým zázemím, společenským sálem, kanceláří 
pro velitele a s místností pro případné noční pohotovosti.  
 
Starostou jednotky, která má letos 43 řádných členů je pan Lukáš Sady. 
Velitelem výjezdové jednotky JPO (14 členů), je pan Daniel Váňa, který jed-
notku převzal po Josefu Doškářovi, který odstoupil v březnu na mimořádné 
valné hromadě. Jednotka ocenila jeho dlouholetou činnost čestným uzná-
ním za věrnost a příkladnou práci. Z dalších členů získali čestné ocenění 
Jaroslava Fialová, Pavel Kníže, Vladimír Otopal a Jiří Vrtiška. 
 
Místní jednotka SDH, se schází každou sobotu a hlavní náplní práce, je 
údržba hasičské techniky a vybavení. Členové jednotky jsou držiteli plat-
ných 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 členové 
musí být k zastižení na telefonu. Případný poplach, jim včetně základních 
údajů zašle počítač z ústředí, formou telefonátu. Naše jednotka i přes chy-
bějící zázemí se v roce 2017 zúčastnila 33 zásahů. Jednotka požární 
ochrany (JPO) spadá do místní působnosti, ale může vyjíždět i za hranice 
Prahy 21, nebo do Středočeského kraje. Mají v garážích tři vozy. Nejstarší 
je Tatra 148, nedávno zrekonstruovaná a září novým lakem. Chloubou 
hasičů, je největší vozidlo Tatra 815, která má nádrž na 9 tisíc litrů vody. 
Podobnou technikou, nikdo v okolí nedisponuje. Pohotovostní vozidlem pro 
menší akce slouží speciál Ford Transit. Další technikou, jsou vodní čerpa-
dla, rozbrušovačky a pily, včetně elektrocentrály.  
 
Vzhledem k malému pozemku na křižovatce Druhanické se Staroújezd-
skou, bude mít stavba na současném půdorysu dvě nadzemní podlaží. Celá 
stavba, vyjde podle stavební dokumentace na 13,5 milionů korun. Přestože 
je naše MČ investorem, podařilo se získat další zdroje financí.  Deset mili-
onů korun, tvoří investiční účelová dotace z rozpočtu hl. města Prahy. 
Stejná částka je připravena z magistrátního rozpočtu i pro rok 2017.  
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Velmi dobrá je spolupráce s rybáři i dalšími organizacemi v obci. SDH za-
jišťoval 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 "Mikulášskou besídku“ pro školky. Poprvé 
letos předvedli 10. června své technické vybavení na akci nového újezd-
ského spolku „Újezd nad Lesy: krajina pro život z.s.“ 
 

Český rybářský svaz 
 
Újezdská organizace Českého rybářského svazu, má dnes téměř 300 do-
spělých členů a 67 členů z řad dětí a mládeže do 18 let. Předsedou je pan 
Václav Melichar. Od loňského roku používají elektronickou evidenci členské 
základny. 
 
Hlavním motorem celé organizace je hospodářský odbor, který se stará 
o násadu ryb, kontrolu kvality vody, regulaci přítoku i odtoku vody, provádí 
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 Staroújezdské 
a sportovního na Blatově starají se členové svazu také o pstruhový revír 
Výmola II., který zarybňuje MV Praha a kontrolují i pstruhové potoky Dob-
ročovický a Škvorecký. Odbor zajistil dne 21. října 2017 výlov chovného 
rybníka na Staroújezdské, kde byl i přímý prodej ryb občanům. Ná-
sledně byla zajištěna násada, podle zarybňovacího plánu.                    
 
V pátek 27. ledna 2017, proběhlo v klubovně ČRS první povídání z akce „S 
rybářem o rybách“. Vzácným hostem byl známý rybář a cestovatel Ja-
kub Vágner, který dětem vyprávěl o svých začátcích i o výpravách za ry-
bami po celém světě. Na konci akce předal čtyřem žákům za reprezentaci 
v národním kole Zlaté udice ve sportovní rybolovné technice třetí nejvyšší 
ocenění, “Certifikát s bronzovým odznakem“.  
Organizace, pořádá dvakrát ročně mládežnické závody na sportovním ryb-
níce na Blatově, kterých se kromě újezdských dětí účastní i děti ze širokého 
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.  
  

Spolek (dříve 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. 
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V čele spolku je tříčlenný výbor a předsedou je Ing. Michael Hartman, 1. 
místopředsedkyní je MUDr. Zita Kazdová a 2. místopředsedkyní je Lucie 
Růžičková.  Členskou základnu tvoří více než desítka kmenových členů a 
řada příznivců. Spolek dlouhodobě spolupracuje s Lesy ČR i Lesy Hl. 
m. Prahy, ostatními neziskovými organizacemi i úřady a hájí veřejný 
zájem na kvalitním a zdravém prostředí.  
Těžištěm činnosti je občanské sdružování a dobrovolnictví osob, majících 
společný zájem na ochraně životního prostředí a spoluvytváření veřejného 
prostoru. Každoročně spolek organizuje úklid lesa v rámci kampaně 
"Clean Up the World", ukliďme Česko. 
 
V roce 2017 pokračovala činnost spolku v aktivitách, které lze shrnout do 
šesti okruhů: 1. Klánovický les, 2. Pravidelné brigády a úklid lesa, 3. Granty 
a projekty, 4. Spolupráce s NNO, petice, informace, pozvánky, Správní a 
připomínková řízení, 5. Správní řízení o povolení kácení, místní stavební a 
územní řízení, Práce v samosprávě a komisích. 
 
Z nejdůležitějších akcí letošního roku uvádíme: 
 
Již tradiční akcí, byl XVIII. Jarní úklid lesa, uskutečněný v sobotu 8. dubna 
2017. Dobrovolníci a členové STROMu, sesbírali v Klánovickém lese de-
sítky pytlů odpadu. Odvoz odpadu ze sběrných míst, zajistil ÚMČ Praha 21. 
 
Uspořádání výstavy „Voda živá“, se slavnostní vernisáží 9. 4. 2017 
v Újezdském muzeu, v rámci grantu Revitalizace prameniště Běchovického 
potoka v Újezdě nad Lesy, podpořeného Hl. městem Prahou (bližší v kapi-
tole Muzeum). 
 
Předání každoročního výukového Ekokalendária „Každý den mysli na 
Zemi“, darem Masarykově ZŠ a úspěšné ukončení projektu k 31. 6. 2017. 
Pro navazující období do konce roku 2018, jsme opět získali dotaci od Hl. 
města Prahy, na údržbu této přírodně upravené lokality – nivy Běchovického 
potoka na dvou pozemcích v majetku MČ Praha 21 
Spolupráce s českými NNO při podpoře nového zákona o českých národ-
ních parcích, který byl po velkém úsilí schválen PS ČR v kvalitnější a od-
bornější podobě. 
Pozitivní konec přineslo po velkém úsilí, řízení, týkající se zachování krás-
ného a zdravého dubu u tenisového klubu v Klánovicích a impozantní kra-
jinné dominanty, topolové aleje v Kolodějích.   
 
I přes tento pozitivní výtah roční činnosti STROMu, musím přidat i nespo-
kojenost s rokem 2017 z názoru 1. místopředsedkyně STROMu paní MUDr. 
Zity Kazdové, cituji: „Rok 2017 byl nespisovně řečeno úmornej, hnusnej a 
občanským aktivitám, zvláště zaměřeným na životní prostředí, velmi nepřá-
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telskej, jak na vládní, tak na místní úrovni. Náš spolek a jeho jednotliví čle-
nové byli napadáni, šikanováni a dehonestováni neustále a z mnoha stran. 
V takové atmosféře jsme pracovali po celý rok a to pro veřejný zájem Úje-
zda nad Lesy, který se k nám takto chová“. Tento postesk paní Zity jsem 
uvedla, aby i příští generace věděly že v obci nevládla trvale idylka. 
 

Újezd nad Lesy: krajina pro život z. s. 
 
Do velké rodiny újezdských spolků, přibyl v letošním roce i tento nový spo-
lek. Má tříčlenný výbor a předsedou je Ing. Vladimír Klepetko. Sídlí na ad-
rese: Sulovická 217.  Hlavním účelem spolku je ochrana přírody a krajiny a 
ochrana veřejných zájmů v Újezdě nad Lesy a jeho širším okolí.   
 
Jen za letošní rok se mohou pochlubit několika akcemi. Dne 10. června 
uspořádali na Rohožníku „Den pro život“. Představil se zde 41. motori-
zovaný prapor Armády ČR ze Žatce, který přivezl ukázku zbraní a obrněný 
transportér Pandur, který svezl děti. Jízdní hlídka Městské policie předvedla 
ukázku výcviku koní. Zdravotní záchranná služba představila vybavení sa-
nitek a měřila tlak a cukr. Sbor dobrovolných hasičů z Újezda nad Lesy a 
Úval umožnil dětem vyzkoušení zásahu hasičskou proudnicí a závěrem jim 
nastříkali pěnu.  Byl zde skákací hrad, kapela, kouzelník i kytarista se kte-
rým děti hádaly písničky z pohádek. Výborní byli i moderátoři Martin Kraus 
a Miroslav Etzler. Všem účinkujícím patří velké poděkování. 
Spolek byl také iniciátorem Petice na podporu varianty přeložky I/12 
v původním návrhu se šesti sjezdy, tj. i se sjezdem na Květnici. 
 
Na závěr roku uspořádali vánoční posezení se seniory, společně se 
Svazem postižených civilizačními chorobami (SPCCH). Poslechli si 
pečlivě nacvičené vánoční pásmo dětí z Masarykovy ZŠ a poutavé vyprá-
vění paní Dagmar Karáskové o vánočních zvycích u nás i ve světě. Nako-
nec si společně zazpívali koledy. 
 

KALENDÁRIUM 
 

Historické kalendárium s koncovkou 7 
 
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 (2017) bude sedmička na konci letopočtu. 
 
1627 - 390 let – po úmrtí Karla z Lichtenštejna přebírá držbu Újezda jeho 
syn Karel Eusebius z Lichtenštejna 
1677  - 340 let – jedno z hlášení, které zasílal pravidelně konsistoři farář 
v Uhříněvsi Jan Adam Povolil o stavu hospodaření kostela sv. Bartoloměje 
v Újezdě 
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1717 -  300 let – první mapa Újezda, kterou zhotovil Ondřej Bernard Klauser, 
zemský měřič 
1747 -  270 let – vstoupil v platnost první tereziánský katastr 
1787 -  230 let – byla založena újezdská matrika později zrušenoho újezd-
ského kostela sv. Bartoloměje 
1807 -   210 let – 18. června byl vysvěcen nový kostel Povýšení sv. Kříže 
v Kolodějích 
1817 -   200 let – císařským patentem byl položen základ pro nový stabilní 
katastr 
1927 -  90 let – 17. září byla ustavena samostatná jednotka Sokola v Újezdě 
nad Lesy 
1937 -  80 let -  28 července byl v čp. 66 zřízen poštovní úřad 
1937 -  80 let – 1. září byla zřízena v budově zdejší obecné školy pobočka 
úvalské měšťanky 
1937 -  80 let -  14. září (ve tři hodiny, dvacetdevět minut po půlnoci zemřel 
president Osvoboditel Dr. Tomáš G. Masaryk, (smuteční oznámení v kro-
nice obecné školy) 
1957 -  60 let – ve vile MUDr. Hrušky bylo zřízeno zdravotní středisko, kde 
je i poradna pro ženy, dětské a zubní oddělení 
1987 -  30 let -  po delších odkladech byla konečně zahájena stavba školní 
budovy v Polesné ulici. Situace již byla neúnosná, bylo rozšířeno směnné 
vyučování a mnoho dětí dojíždělo do škol v okolních obcích. 
  
Setkání pražských kronikářů u primátorky 
 
21. listopadu 2017 se uskutečnilo setkání pražských kronikářů s paní pri-
mátorkou Adrianou Krnáčovou. V novodobé historii to bylo vůbec první se-
tkání primátora s kronikáři. Paní primátorka nás přijala v nádherné rezi-
denci, jejíž prohlídkou nás provedly hostesky. Za pozvání poděkoval kroni-
kář MČ Praha 11 pan Dr. Jiří Bartoň. Paní primátorka nám poděkovala za 
záslužnou práci, kterou ocení především příští generace. Po delší vzájemné 
debatě a občerstvení, jsme se s paní primátorkou vyfotili a rozloučili. Sešlo 
se nás celkem 26 pražských kronikářů. 
 
Marie Tomaidesová, kronikářka   
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Na společné fotografii je zleva primátorka Krnáčová, uprostřed klánovická 
kolegyně Fuchsová a moje maličkost. 
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